
 

 

 

 

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
п’ятої сесії восьмого скликання 

 

 

26 січня 2021 року № 9 

 

 

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік”  

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“,  рішення 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 та рекомендації постійних комісій, міська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

затвердити звіт Пирятинського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки Полтавської області (Грицун О.В.) про 

використання коштів бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади в сумі 41 310 грн 60 коп., в тому числі: загального фонду                      

41 310 грн 60 коп. та спеціального фонду 0 грн 00 коп. на виконання заходів 

Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 

2020 рік“, що додається. 

 

 

Міський голова  А.СІМОНОВ  

 

 

 

 



Додаток 

до рішення пʼятої сесії  

Пирятинської міської ради  

восьмого скликання 

26 січня 2021 року № 9 

 

Інформація 

про виконання Програми „Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на 2020 рік“  
 

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

2. Відповідальний виконавець Програми: Пирятинський районний військовий комісаріат, Пирятинська районна державна адміністрація. 

3. Назва Програми  “Підтримка Пирятинського районного військового комісаріату на  2020 рік ”. 

Затверджено рішенням шістдесят восьмої сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 09 квітня 2020 року № 188.  

Внесено зміни рішенням сімдесят п’ятої  сесії Пирятинської міської ради  сьомого скликання від 24 вересня 2020 року № 408 

Напрями діяльності та заходи  Програми: Оплата автоперевезень людських, транспортних і речових ресурсів призовників, мобілізованих, резервістів, на навчання,змагання, проходження 

військово-лікарських комісій до обласного збірного пункту, військових частин, навчальних центрів та інших формувань, проведення заходів (часткової) мобілізації, Доставка призовників для 

проходження військово-лікарської комісії,  на обласний збірний пункт під час проведення призову на строкову військову службу, доставка резервістів до місць призначення.; Придбання 

паливно-мастильних матеріалів для забезпечення поставки людських і транспортних ресурсів до місць проведення відповідних військових заходів, розшуку осіб, які ухиляються від 

проходження військової служби, проведення агітації, оповіщення, навчання, учбові збори; Проведення заходів щодо розшуку осіб, які ухиляються від призову,забезпечення виїздів на навчання 

та учбові збори; Оплата послуг з медичних оглядів призовників. 

 

 

№ 

 

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 

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

 

 

Всього 

Бюджет 

міської ОТГ 

Ін
ш

і 
к
о

ш
ти

 

Виконано 

(в розрізі 

заходів по результативних 

показниках та 

досягнутих 

результата) 

Невиконано 

(обгрунту 

вання причин 

невиконання ) Всього Загаль 

ний 

фонд 

Спеці 

альний  

фонд 

Всього Загаль

н ий 

фонд 

Спеці 

альний 

фонд 

Загальни

й фонд 

Спеці 

аль 

ний 

фонд 

1. Доставка 

призовників 

 для 

проходження 

військово-

лікарської 

комісії,  на 

обласний 

30060,00 30060,00 30060,00   30060,00 30060,00   30060,00   26400,00   26400,00 26400,00   На обласну медичну 

комісію та на обласний 

збірний пункт до 

 м. Полтава виконано 6 

поїздок та доставлено 42 

призовника. 

 

 



збірний пункт 

під час 

проведення 

призову на 

строкову 

військову 

службу, 

доставка 

резервістів до 

місць 

призначення. 

2. Проведення 

заходів щодо 

розшуку осіб, 

які 

ухиляються 

від 

призову,забез

печення 

виїздів на 

навчання та 

учбові збори 

6600,00 6600,00 6600,00   6600,00 6600,00 6600,00   6420,60 6420,60 6420,60   Розшукано та доставлено 

до Пирятинського РВК 36 

призовника 

 

3. Оплата 

послуг з 

медичних 

оглядів 

призовників 

8490,00 8490,00 8490,00   8490,00 8490,00 8490,00   8490,00 8490,00 8490,00   Медичні огляди прийшли 

30 призовників, що дало 

змогу визначити 

придатності за станом 

здоров'я до військової 

служби призовників, чим 

було забезпечено добір 

громадян України, 

придатних за станом 

здоров'я до військової 

служби, для 

укомплектування 

Збройних Сил України, з 

них призвано на строкову 

військову службу 15 

жителів Пирятинської 

ОТГ. 

 

 Всьго 45150,00 45150,00 45150,00   45150,00 45150,00 45150,00   41310,60 41310,60 41310,60     

 

Секретар міської ради    С.Г.Пазюк 


