
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 48 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової 

інформації 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 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 в сумі 325 330 грн 78 коп. на виконання заходів Програми висвітлення 

діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік, 

що додається. 

 

 

 

Міський голова  А.СІМОНОВ 

 

 

 



Додаток  

до рішення п’ятої сесії Пирятинської 

міської ради восьмого скликання  

26 січня 2021 року № 48 

 
Інформація про виконання  

Програми висвітлення діяльності Пирятинської міської ради в засобах масової інформації на 2020 рік 

 
1. КВКВ Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

2. Відповідальний виконавець Програми: Загальний відділ та інформаційного забезпечення виконкому міської ради, відділ бухгалтерського обліку та 

звітності виконкому міської ради 

3.  Назва Програми: Програма висвітлення діяльності Пирятинської міської радив засобах масової інформації на 2020 рік 

Затверджено рішенням шістдесят четвертої сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 26.12.2019  № 503 (внесеними змінами  

рішенням сімдесят п’ятої сесії сьомого скликання від 24.09.2020 № 416 та  рішенням другої сесії восьмого скликання від 11.12.2020 № 24) 

Напрями діяльності та заходи Програми 
 

№ 
 

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 

 
(обгрунтуван

ня причин    

невиконання ) 

Всього Загаль

ний 
фонд 

Спеціал

ьний 
фонд 

Всього Загаль 

ний 
фонд 

Спеціал

ьний 
фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний 
фонд 

1 Висвітлення 

діяльності 
депутатів 

міської ради 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 

120000 
 

 
 

113191,50 113191,50 113191,50   Висвітлення діяльності  

депутатів міської дає 
можливість 

інформування своєї 

діяльності, збільшення 
відповідальності її 

представників перед 

виборцями. 
Налагодження 

ефективної системи 

інформування про 

роботу міської ради, 
депутатів міської ради. 

Про діяльність 
депутатів сплачено 8 

сюжетів та 45 

публікацій у газетах 

 

 

 

на 

телебаченні 
28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 28000 

 
35862.50  

27787,50 27787,50 27787,50  
   

 

 

 

в газетах 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 92000 

 
45994,51  

85404,00 85404,00 85404,00  
   



2 Висвітлення 

діяльності 
структурних 

підрозділів 

виконкому 
міської ради, 

старостатів, 

закладів 
освіти, 

культури, 

соціального 
захисту, 

охорони 
здоров’я 

міської ради, 

комунальних 
підприємств, 

квартальних 

комітетів, в 
тому числі: 

278000 
 

278000 278000 278000 278000 278000 278000 278000  
 

 

212139,28 

 

212139,28 

 

212139,28 

 
 

Налагодження 

ефективної системи 
інформування про 

роботу міської ради, її 

виконавчих органів та 
посадових осіб, 

депутатів міської ради. 

Запровадження діалогу 
влади з  громадою  
Створення 

об’єктивної 

суспільної думки про 

роботу Пирятинської  

міської ради, 

підвищення рівня 

довіри громади на 

основі отримання 

повної та всебічної 

інформації про її 

діяльність. 

Доведення до 

населення корисної 

та необхідної 

інформації 

Про діяльність 

муніципалітету та її 

виконавчих органів 

сплачено 16 сюжетів 

та 104 публікації у 

газетах 

 

 

на 

телебаченні 
109000 109000 109000 

  278000 

 
278000 278000  

 

71662,50 71662,50 71662,50  
   

 

в газетах 169000 169000 169000 
  109000 109000 109000  

 

140476,78 140476,78 140476,78  
   

 

Всього 

попрограмі 
398000 398000 398000   169000 169000 169000  

 

325330,78 325330,78 325330,78  
   

 

 

Секретар міської ради С.Г. Пазюк 


