
 

 

 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 44 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ 

на 2020 рік“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят 

дев’ятої сесії Пирятинської міської ради від 28 травня 2020 року № 237 „Про 

Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської 

міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану 

соціально-економічного розвитку Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади“, враховуючи висновки постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт Пирятинського районного сектору Головного управління 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій в Полтавській області 

(Клименко Ю.В.) про використання коштів бюджету Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади в сумі 179 500 грн 00 коп., з них за рахунок 

загального фонду 101 500 грн 00 коп., спеціального фонду 78 000 грн 00 коп., 

на виконання заходів Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів 

Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“, що додається. 

 

 

 

Міський голова  А. СІМОНОВ 

  



Додаток  

до рішення п’ятої сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 44 

 
Інформація про виконання 

Програми „Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік“ 
 

1. Код програмної класифікації  Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: 19 ДПРЧ 3 ДПРЗ ГУ ДСНС України в Полтавській області. 

3. Назва Програми «Забезпечення цивільного захисту жителів Пирятинської міської ОТГ на 2020 рік»  

Затверджена рішенням 66 сесіїї Пирятинської міської ради 7 скликання від 25.02.2020 року № 88., Внесено зміни  рішенням 68 сесіїї Пирятинської міської ради 7 скликання 

від 09.04.2020 року № 193 

Напрями діяльності та заходи Програми: Ремонт та утримання пожежної техніки – виконано. Забезпечення аварійно-рятувальним обладнанням - виконано. Придбання паливо 

– мастильних матеріалів – виконано. 

 
 

№ 

 

Захід 
 

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп. Фактично використано, грн. коп. Інформація про виконання 

заходів  

Всього 

у тому числі  

Всього 

у тому числі  

Всього 

у тому числі 

Бюджет міської ОТГ Інші 
кошти  

Бюджет міської ОТГ Інші 
кошти  

 
Всього 

Бюджет міської 
ОТГ 

Інші 
кошт

и  
  

Всього Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

 Всього Загальни

й фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

 Загальни

й фонд 

Спеціа

льний 

фонд 

Виконано (в 

розрізі заходів 

по 
результативни

х показник по 

та досягнуто 
результатах) 

Невикон

ано 

(Обгрунт
ування 

причин 

невикон
ання) 

1 Виділення 

коштів на 

придбання 
запасних 

частин та 

матеріалів для 
проведення 

поточного 

ремонту 
пожежних 

100 000 100 000 61 000 39000  100 000 100 000 61 000 39000  99 500  99 500 60 500 39 000  Виконано 

Придбано: 

Колесо робоче 
пожежного 

насоса ПА -

7500грн.; вал 
пожежного 

насоса ПА -

2500 грн.; 
задвижка 

 

 



автомобілів  

(Колесо робоче 
пожежного 

насоса ПА -

7500грн.; вал 
пожежного 

насоса ПА -

2500 грн.; 
задвижка 

пожежного 

насоса ПА 4шт 
по- 8000грн.; 

пінозмішувач 
ПА -7500грн.; 

газоструйний 

вакуумапарат 
ПА – 14500грн  

метал 

листовий -
14000грн.; 

труба металева 

профільна - 
4000грн.; 

зварювальна 

проволока -  
1000грн.; 

фарба – 

10000грн.; 
шпаклівка – 

6000грн. 

розчинник -
1000грн). 

пожежного 

насоса ПА 4шт 
по- 8000грн.; 

пінозмішувач 

ПА -7500грн.; 
газоструйний 

вакуумапарат 

ПА – 14000грн 
(500 грн 

зекономлено)  

метал 
листовий -

14000грн.; 
труба металева 

профільна - 

4000грн.; 
зварювальна 

проволока -  

1000грн.; 
фарба – 

10000грн.; 
шпаклівка – 

6000грн. 

розчинник -

1000грн. 
Що дає змогу 

своєчасно та 

якісно 
реагувати на 

надзвичайні 

ситуації, що 
виникають на 

території 

Пирятинської 
ОТГ: 

Справна 

робота 
окремих 

агрегатів 

пожежних 
автомобілів 

2 Придбання 

аварійно 
рятувального 

обладнання: 

рятувальна 

50 000 50 000 11 000 39000  50 000 50 000 11 000 39000  50 000 50 000 11 000 39000  Виконано  

Придбано 
аварійно 

рятувальне 

обладнання: 

 

 
 



тринога з 

комплектуючи
ми (штатив - 

тринога для 

транспортуван
ня людей 

Protekt TM13 - 

39000грн; пояс 
лямочний – 

5500грн.; 

косинка 
рятувальна  -

500грн.); 
Пристрій для 

відкривання 

грат 
(Арматуроріз – 

5000грн.) 

рятувальна 

тринога з 
комплектуючи

ми (штатив - 

тринога для 
транспортуван

ня людей 

Protekt TM13 - 
39000грн; пояс 

лямочний – 

5500грн.; 
косинка 

рятувальна  -
500грн.); 

Пристрій для 

відкривання 
грат 

(Арматуроріз – 

5000грн.) 
Що дає 

можливість 

реагування на 
надзвичайні 

події що 

трапляються в 
колодязях, 

ямах, 

каналізаційних 
отворах на 

території 

громади 

3 Виділення 
коштів на 

придбання 

паливо - 
мастильних 

матеріалів: 

Дизпаливо -  
620 л (24,20/л) 

-15000 грн 
Бензин А-95 – 

645л (23,20/л) 

15000 грн 

30 000 30 000 30 000   30 000 30 000 30 000   30 000 30 000 30 000   Виконано 
Придбано 

паливо - 

мастильних 
матеріалів: 

Дизпаливо -  

832/л 
Бензин А-95 – 

560л на суму 
30 000 грн та 

використано на 

надзвичайні 
події та 

ситуації на 

території ОТГ, 

 



а саме: 18 

виїздів за 
сигналом 

тривоги з 

використанням 
д/палива 

5 виїздів за 

сигналом 
тривоги з 

використанням 

бензину 

  180 000 180 000 102000 78 000  180 000 180 000 102000 78 000  179 

500 

179 

500 

101 500 78000    

 

 

Секретар міської ради        С.Г. Пазюк 
 


