
 

 

                                                                                   

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 50 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми покращення матеріально-технічного забезпечення особового складу 

підрозділів Управління Служби безпеки України в Полтавській області, які 

беруть участь в операції об’єднаних сил на сході України, 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 Управління Служби безпеки України в Полтавській 

області (Борзілов Є.) про використання коштів загального фонду бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади в сумі                               

150 000 грн. 00 коп. на виконання заходів Програми покращення матеріально-

технічного забезпечення особового складу підрозділів Управління Служби 

безпеки України в Полтавській області, які беруть участь в операції об’єднаних 

сил на сході України, на 2020 рік, що додається. 

 

 

 

Міський голова  А. СІМОНОВ  

 

  



Додаток 

до рішення п’ятої сесії 

Пирятинської міської ради 

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 50 

 
Інформація про виконання Програми покращення  матеріально-технічного забезпечення  особового  складу  підрозділів Управління  Служби  безпеки 

України  в Полтавській  області,  які беруть  участь в операції  об’єднаних сил на сході України,  на 2020 рік 
 1.  КПКВКМБ 0219800 Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 

 2. Відповідальний виконавець Програми  покращення  матеріально-технічного  забезпечення  особового  складу  підрозділів  Управління  Служби  безпеки  

України  в  Полтавській  області,  які  беруть  участь  в  операції  об’єднаних  сил  на  сході  України,  на  2020  рік:  УСБУ в Полтавській області 

3. Назва Програми Програма покращення  матеріально-технічного  забезпечення  особового  складу  підрозділів Управління  Служби    безпеки  України  в  

Полтавській  області,  які  беруть  участь в  операції об’єднаних  сил  на сході України,  на  2020  рік  
Затверджена рішенням 68 сесії Пирятинської міської ради Полтавської області 7 скликання від 09.04.2019 року № 186 

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 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
  Бюджет міської ОТГ 

 

 

Всього 

Бюджет міської 

ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о
ш

ти
  

Всього Загальни

й фонд 

Спеці

аль 
ний 

фонд 

 Всього Загальни

й фонд 

Спеці

аль 
ний 

фонд 

Ін
ш

і 

к
о
ш

ти
 Загальн

ий 
фонд 

Спеці 

альний 
фонд 

Виконано 

(в розрізі заходів по 
результативних показниках 

та досягнутих результатах) 

Невиконано 

(обгрунтуван 
ня причин 

невиконання) 

1 Реалізація 

поставлених 
завдань щодо 

матеріально-

технічного 
забезпечення 

особового 

складу 
Управління 

Служби 

безпеки 
України в 

Полтавській 

області, що 
беруть участь в 

операції 

об’єднаних сил 

 

150000,00 

 

150000,00 

 

150000,00 

   

150000,00 

 

150000,00 

 

150000,00 

   

150000,00 

 

150000,00 

 

150000,00 

  Проведено практичні заходи 

з виявлення та припинення 
протиправної діяльності 

груп, учасники яких 

займаються ескалацією 
громадянського конфлікту в 

Україні, поширенням 

сепаратистських настроїв і 
тероризму, їх 

фінансуванням, протидії 

налагодженню і 
використанню каналів 

контрабанди, переміщенню 

на територію Пирятинської 
об’єднаної територіальної 

громади радикально 

налаштованих осіб 

 

 Всього 150000,00 150000,00 150000,00   150000,00 150000,00 150000,00   150000,00 150000,00 150000,00     

 

Секретар міської ради  С.Г. Пазюк 


