
 
  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ  
  

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 45 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської 

ради на 2020 рік“ 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, керуючись статтею 91 Бюджетного кодексу України, рішенням 

шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 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 виконавчого комітету Пирятинської міської ради про 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на виконання заходів Програми „Створення місцевого матеріального 

резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на 

території Пирятинської міської ради на 2020 рік“ в сумі 195 622 грн 40 коп., що 

додається.  

 

 

 

Міський голова   А.СІМОНОВ



                                  Додаток  

до рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 45 

    

  

      

Інформація про виконання Програми „Створення місцевого матеріального резерву для 

запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території 

Пирятинської міської ради на 2020 рік“  
 

 

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

2. Відповідальний виконавець Програми: в частині виконання заходів головний спеціаліста з питань цивільного 

захисту та мобілізаційної роботи виконкому міської ради. В частині фінансування заходів відділ бухгалтерського обліку 

та звітності виконкому міської ради 

3. Назва Програми Програми створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на 2020 рік. 

Затверджено рішенням шістдесят шостої сесіїї Пирятинської міської ради сьомого скликання від 25 лютого 2020 року № 

87.   Внесено зміни рішенням другого пленарного засідання шістдесят восьмої сесіїї Пирятинської міської ради сьомого 

скликання від      09 квітня 2020 року № 192. 

Напрями діяльності та заходи Програми створення та накопичення місцевого матеріального резерву для запобігання та 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради 



 

Секретар міської ради  С.Г.Пазюк 

 

№ 
 

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 
кошти 

    Виконано 

 (в розрізі заходів 
по результативних 

показниках та 

досягнутих 
результатах) 

 Невиконано 

 (обгрунтування 
причин    

невиконання ) 

Всього Загаль

ний 

фонд 

Спеці

альни

й 
фонд 

Всього Загальн

ий 

фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний 

фонд 

1. Закупівля 

матеріалів для 

запобігання і 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій 

(згідно 

номенклатури, 

затвердженої 

рішенням 

виконавчого 

комітету від 

08.04.2020 

 № 101 „Про 

місцевий 

матеріальний 

резерв для 

запобігання та 

ліквідації 

наслідків 

надзвичайних 

ситуацій на 

території 

Пирятинської 

міської ради  

 660000 660000 660000 - -  660000 660000 660000 - -  195622,40  195622,40 195622,40 - - Закуплено: 

бензин марки А-92 

(1800 л.); 
- дизельне паливо 

(2700 л.); 

- механічний 
оприскувач з 

бензиновим 

двигуном 
(2 шт.); - ручні 

оприскувачі 

(2 шт.); - 
акумуляторні 

оприскувачі (2 

шт.); - засоби для 
дезінфекції 

приміщень, 

техніки, доріг, 
тротуарів, інших 

поверхонь (130 л.); 
- комбінезони 

захисні одноразові 

(300шт.); - 
респіратори (150 

шт.); - окуляри 

захисні 
(150 шт.); - 

рукавички медичні 

(1000 шт.); - 
комбінезони 

захисні 

багаторазові 
(30шт.); - маски 

медичні 

(1000 шт.) 

Не має 

необхідності: 

- комбінезон 
захисний 

біозахисту 

одноразовий (5 
шт.); 

- комбінезон 

захисний 
біозахисту 

багаторазовий (5 

шт.); 
- 

протиаерозольний 

респіратор 
одноразовий 

(5 шт.); - 

протиаерозольний 
респіратор 

багаторазовий (5 
шт.); - окуляри 

захисні (5 

шт.); - рукавички 
з довгим 

манжетом (20 

пар.);  
- засоби для 

дезінфекції 

приміщень, 
техніки, доріг, 

тротуарів, інших 

поверхонь (470 
л.);  

 

 

Всього  660000 660000 660000 - -  660000 660000 660000 - -  195622,40  195622,40 195622,40 - 
-   


