
       
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

23.11.2021 № 687 

 

Про схвалення змін до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

Відповідно до статті до статті 27, пункту 1 частини 2 статті 52 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні“ 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити зміни до Програми інформатизації Пирятинської міської 

територіальної громади на 2020-2022 роки, затвердженої рішенням шістдесят 

четвертої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 23 грудня 2019 

року № 502 (в редакції рішення п’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради 

восьмого скликання від 29 вересня 2021 року № 707), що додаються. 

2. Відділу інформаційних технологій та захисту інформації виконкому 

Пирятинської міської ради (Божко А.М.) зміни до Програми інформатизації 

Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки подати на 

розгляд чергової сесії Пирятинської міської ради у порядку встановленому її 

регламентом. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В. 

 

 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ 
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Розділ 1. Загальні положення 

 Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади 

(надалі – Програма) визначає правові, організаційні і фінансові основи 

регулювання відносин щодо розвитку та підтримки інфраструктури 

інформаційних технологій Пирятинської ОТГ (надалі – ІІТ).  

 Програма розроблена відповідно до Плану соціально-економічного 

розвитку Пирятинської міської територіальної громади на 2021територіальної 

рік, Конституції України, Законів України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, „Про інформацію“, „Про доступ до публічної інформації“, „Про 

Національну програму інформатизації“, „Про захист інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах“, „Про електронні документи та 

електронний документообіг“, „Про електронні довірчі послуги“, „Про основні 

засади забезпечення кібербезпеки України“ та інших нормативно-правових 

актів у сфері інформаційних технологій. 

 

Розділ 2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована 

Програма 

Програма спрямована на розв’язання проблемних питань, що існують у 

галузі інформатизації Пирятинської міської територіальної громади: 

недопущення використання нелегального програмного забезпечення, 

дотримання вимог Закону України „Про авторське право і суміжні права“, ст. 

1107 глави 75 Цивільного Кодексу України та недопущення відповідальності за 

порушення авторського права та інтелектуальної власності передбаченої ст.52 

ЗУ „Про авторське право і суміжні права“, ст. 432 глави 35 Цивільного Кодексу 

України та ст. 176 Кримінального Кодексу України; 

розвиток та побудова ІІТ як одного з інструментів прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень;  

забезпечення імплементації новітніх інформаційних технологій у роботу 

виконавчих органів з метою мінімізації адміністративних витрат та підвищення 

ефективності діяльності; 

забезпечення захисту інформації в тому числі захисту локальних 

обчислювальних мереж міської ради, її виконавчих органів та закладів освіти; 

забезпечення антивірусного захисту; 

потреба в модернізація базової інфраструктури для виконавчих органів 

міської ради шляхом створення єдиного домену, поштової системи виконавчих 

органів міської ради; 

розширення кількості та покращення якості надання адміністративних 

послуг; 

впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітній процес закладів освіти та забезпечення їх інформатизації; 

ефективне проведення освітнього процесу, забезпечення документообігу 

та інформування громади; 

залучення більшої кількості користувачів та надання сучасних 

бібліотечних послуг для громади; 
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залучення більшої кількості відвідувачів, урізноманітнення заходів та 

покращення якості роботи закладів культури.  
 

Розділ 3. Мета Програми 

Метою даної Програми є забезпечення на високому рівні інформаційної 

підтримки процесів прийняття управлінських рішень, стимулювання до 

зростання продуктивності праці виконавчих органів міської ради, полегшення 

організації комунікацій на всіх рівнях управління, оновлення комп’ютерного 

обладнання, модернізація локальної мережі, покращення якості надання 

адміністративних послуг в тому числі і в старостатах, ліцензування 

програмного забезпечення, здійснення антивірусного захисту, проведення 

заходів щодо захисту інформації. Створення належних умов для роботи 

закладів освіти та культури, запровадження нових форм роботи та заходів. 

впровадження нових бібліотечних послуг та збільшити кількості  користувачів 

книгозбірні. Впровадження сучасних інформаційно-технічних умов освітнього 

процесу, забезпечення постійного доступу до інформації. Впровадження в 

освітній процес закладів освіти сучасних інформаційних технологій, що 

забезпечать подальше вдосконалення освітнього процесу, доступність та 

ефективність освіти, ведення ділової документації, проведення методичних 

заходів, підвищення фахового рівня педагогів та отримання постійного доступу 

до інформації. 

 

Розділ 4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

Для реалізації Програми в 2021 році передбачається проведення заходів: 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення, ІС-Про, 

Медок, АІС „Місцеві бюджети“, АІС „Логіка“, „Koha“, системи електронного 

документообігу „АСКОД“, програмного забезпечення для кадрової роботи, 

реєстру територіальної громади (ЦНАП-SQS) та іншого;  

придбання сучасної комп'ютерної техніки на заміну фізично та морально 

застарілій;  

придбання ліцензій Windows 10 Pro; 

продовження ліцензій антивірусного програмного забезпечення; 

придбання багатофункціональних пристроїв; 

придбання запасних частин, витратних матеріалів (клавіатури, мишки, 

жорсткі диски, SSD накопичувачі, оперативна пам'ять, USB концентратори, 

картриджі, чорнила та інше); 

заправка картриджів; 

ремонт комп’ютерної техніки; 

придбання захищених носіїв ключової інформації; 

отримання довірчих послуг (отримання відкритих сертифікатів КЕП); 

придбання додаткових ліцензій до системи електронного документообігу 

„АСКОД“; 

оплата вартості доступу до мережі Інтернет; 
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оплата вартості захищеного каналу зв’язку для доступу до реєстрів 

Державної міграційної служби; 

оплата використання криптосерверів для роботи в ПЗ „Соціальна 

громада“; 

оплата хостингів сайтів, сервісів Класна оцінка та доменів; 

придбання програмного забезпечення Koha для публічної бібліотеки; 

придбання обладнання для виготовлення посвідчень водія та свідоцтва 

про реєстрацію транспортних засобів. 

 

Розділ 5. Обсяги та джерела фінансування 
Орієнтовний обсяг фінансування Програми складає 13 048,526 тис. грн з 

них на 2021 рік 7 709,619 тис.грн; 

фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів 

бюджету Пирятинської міської територіальної громади у межах його 

фінансових можливостей, а також інших джерел, передбачених чинним 

законодавством України. 

 

Розділ 6. Строки та етапи виконання Програми 

Реалізація Програми інформатизації Пирятинської міської територіальної 

громади у 2021 році здійснюється у такі строки: 

супровід, продовження ліцензії програмного забезпечення, ІС-Про, 

Медок, АІС „Місцеві бюджети“, АІС „Логіка“, „Koha“, системи електронного 

документообігу „АСКОД“, програмного забезпечення для кадрової роботи, 

реєстру територіальної громади (ЦНАП-SQS) та іншого – протягом 2021 року;  

придбання сучасної комп’ютерної техніки на заміну фізично та морально 

застарілій – лютий - травень 2021р.;  

придбання ліцензій Windows 10 Pro – лютий - березень 2021р.; 

придбання та продовження ліцензій антивірусного програмного 

забезпечення – лютий – березень 2021р.; 

придбання багатофункціональних пристроїв – лютий - березень 2021р.; 

придбання запасних частин, витратних матеріалів (клавіатури, мишки, 

жорсткі диски, SSD накопичувачі, оперативна пам'ять, USB концентратори, 

картриджі, чорнила та інше) – протягом 2021 року; 

заправка картриджів – протягом 2021 року; 

ремонт комп’ютерної техніки – протягом 2021 року; 

придбання захищених носіїв ключової інформації – січень 2021 року; 

отримання довірчих послуг (отримання відкритих сертифікатів КЕП) – 

протягом 2021 року; 

оплата вартості доступу до мережі Інтернет – протягом 2021 року; 

оплата вартості захищеного каналу зв’язку для доступу до реєстрів 

Державної міграційної служби – протягом 2021 року; 

оплата використання криптосерверів для роботи в ПЗ „Соціальна 

громада“ – протягом 2021 року; 
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оплата хостингів сайтів, сервісів Класна оцінка та доменів – впродовж 

2021 року; 

програмне забезпечення Koha – протягом 2021р; 

придбання серверів для фінансового управління та публічної бібліотеки – 

людий-травень 2021р; 

інші заходи Програми будуть виконуватися впродовж 2021 року. 

 

Розділ 7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на відділ 

інформаційних технологій та захисту інформації виконкому міської ради, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської ради, Пирятинський 

ліцей, Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4, Опорний заклад 

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6, управління інженерно-

транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-комунального 

господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради, фінансове 

управління Пирятинської міської ради та управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини Пирятинської міської ради. 

Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника 

міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Мельниченка М.В 

та постійну комісію міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, 

соціально-економічного розвитку, підприємництва та комунальної власності 

(Тристан О.В.). 

  

 

 

Начальник відділу інформаційних  

технологій та захисту інформації  

виконкому міської ради  Андрій БОЖКО 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 
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Додаток 1 
 

П А С П О Р Т 

(загальна характеристика Програми) 

Програма інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

1. Ініціатор розроблення програми Виконком  Пирятинської  міської  ради   

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа міської ради про розроблення 

програми 

Розпорядження міського голови від   28.11.2019 

№ 227 

3. Розробник програми Відділ інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради. 

4. Співрозробник програми 

 

 

5. Відповідальний виконавець програми Відділ інформаційних технологій та захисту 

інформації виконкому міської ради  

Відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради  

Пирятинський ліцей  

Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4  

Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Фінансове управління Пирятинської міської ради 

Управління інженерно-транспортної інфраструктури, 

будівництва, житлово-комунального господарства та 

комунальної власності Пирятинської міської ради 

управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Пирятинської міської ради 

Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 

Комунальне підприємство „Каштан“ 

Місцевий осередок ГО „Всеукраїнське фізкультурно-

спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській МТГ 

Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ 

Пирятинський центр надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради 

6. Учасники програми 

 

Структурні підрозділи виконкому міської ради, самостійні 

структурні підрозділи, заклади освіти та культури 

7. Термін реалізації програми 2020-2022 роки 

7.1. Етапи виконання програми (для 

довгострокових програм) 

 

8. Перелік місцевих бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми (для 

комплексних програм) 

 

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, всього,  

у тому числі : 

14 551,191 тис. грн. 

9.1. коштів бюджету міської ТГ 10 566,391 тис. грн. 

 Коштів інших джерел 3 984,80 тис.грн. 
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Додаток 2 
Ресурсне забезпечення Програми  

інформатизації Пирятинської міської  територіальної громади на 2020-2022 роки 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми, грн. 

І ІІ ІІІ 

2020 рік 2021 рік 2022 рік 20__- 

20__р.р. 

20__ - 

20__р.р. 

Обсяг ресурсів, 

усього, 

у тому числі: 

2 488,907 9 252,284 2 850,00   14 551,191 

бюджет міської ОТГ 2 488,907 5 267,484 2 850,00   10 566,391 

Кошти обласного 

бюджету 

      

кошти інших джерел  3 984,80    3 984,80 
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Додаток 3 
 

Напрями діяльності та заходи Програми  

інформатизації Пирятинської міської територіальної громади на 2020-2022 роки 

№  

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік  заходів  

програми 

Строк 

виконан

ня 

заходу 

Виконавці 

Джерела 

фінансува

ння 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. 

гривень, у тому 

числі: 

Очіку

ваний 

резуль

тат 

 Заходи на 2020 рік 

 Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей 

1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Жовтен

ь 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Придбання 

захищених носіїв 

інформації для 

КЕП 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,4   

4 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

5 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Жовтен

ь 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладу та його 

філії 

2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

21,6   

7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
Липень 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

18,0   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Березен

ь 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0   

9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,7   
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10 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET endpoint 

protection 

advanced 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

46,1   

11 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Лютий 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

12 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

 Всього 155,8   

Розпорядник коштів - Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 

13 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

14 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   

15 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет двох 

корпусів закладу 

2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

16 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

17 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

реєстрації та 

використання 

доменного імені 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,5   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 

Березен

ь 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

14,2   
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20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів 

МФУ 

2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

22 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

23 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

24 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   

82 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

мультимедійног

о комплексу 

Квітень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

31,6  

83 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

Ноутбуки – 2 

шт.  

Серпень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Субвенція 

НУШ/Суб

венція 

Інклюзія/б

юджет 

ОТГ 

33,907  

 Всього 153,507   

Розпорядник коштів - Опорний заклад Пирятинська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6 

25 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0   

26 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві 

бюджети рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

4,0   

27 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

(М.Е.Д.ок) 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

2,0   
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28 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,0   

29 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладу та його 

філії 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

17,3   

30 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

мережевого 

обладнання ( 

роутер  TP-Link-

2) 

Серпень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

3,7   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,3   

33 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

34 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   

35 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2020 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

36 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

1,0   

37 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

9,0   
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82 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

мультимедійного 

комплексу 

Квітень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0  

83 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки Ноутбук 

з ліцензійним 

програмним 

забезпеченням – 

1 шт. 

Серпень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Субвенція 

НУШ/бюд

жет ОТГ 

12,0  

 Всього 160,3   

Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет, заклади 

культури, дошкільної та позашкільної освіти) 

38 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ІС-Про, 

АІС Місцеві 

бюджети) (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

20,0 

 
  

39 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку  (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

45,0   
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40 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверної версії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   

41 

Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету ( 

М.Е.Doc)(ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,0   

42 

Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0   
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43 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

39,0   

44 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною 

ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів)  

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

130,0 
  

 

45 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

реєстру 

територіальної 

громади 

„ЦНАП-SQS“ 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

30,0   

46 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення 

АВК-5 (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   
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47 

Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

7,0   

48 

Заходи щодо 

виконання 

законодавста про 

авторські права 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft office 

365 

(ДК 021:2015 - 

48624000-8 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

операційних 

систем для 

персональних 

комп’ютерів) 

Жовтен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

240,0   

49 

Виконання 

повноважень 

Сервісний пакет 

Fortigate FG-

100E (ДК 

021:2015 - 

48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Серпень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

55,0   

50 

Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим 

каналом для 

доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

63,0   
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51 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

виконкому 

старостатів, 

закладів освіти 

та культури (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-

послуг) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

74,5   

52 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

роботи 

криптосерверів 

ПЗ „Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

53 

Виконання 

повноважень 

Підключення 

робочого місця 

ЦНАП до ГСЦ 

МВС (ДК 

021:2015 - 

48730000-4 — 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

забезпечення 

безпеки) 

Березен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,0   

54 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

159,0 

 
  

55 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

50,0   



19 

 

56 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) (ДК 

021:2015 - 

30190000-7 

Чорнильні 

картриджі та 

чорнила) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

43,5  

57 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

117,0  

58 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

56,5   

59 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ та 

зчитувачів ID 

карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

35,0   

60 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

endpoint 

protection 

advanced (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

117,0   
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61 

Антивірусний 

захист та захист 

інформації 

Придбання 

програмної 

продукції ESET 

Secure 

Authentication. 

Для захисту 25 

об’єктів на 2 

роки. (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

22,0   

62 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

програмної 

продукції 

Symantec 

endpoint 

protection на 3 

роки (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

15,0   

63 

Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка та 

супровід 

геоінформаційно

ї системи обліку 

активів 

об'єднаних 

територіальних 

громад (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,0   

64 

Виконання 

повноважень 

Оплата 

хостингу сайту 

міської ради та 

домену gov.ua 

(ДК 021:2015 - 

72415000-2 

Постачальники 

послуг з веб-

хостингу) 

Серпень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0   
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65 

Виконання 

повноважень 

Обслуговування 

камер 

відеоспостереж

ення (ДК 

021:2015 - 

50340000-0 - 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

аудіовізуального 

та оптичного 

обладнання) 

2020 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

36,0   

66 

Реалізація е-

врядування 

Надання послуг з 

використання 

та технічної 

підтримки 

комплексу 

взаємоінтегрова

них систем 

«Смарт 

громада» (ДК 

021:2015 - 

72410000-7 — 

Послуги 

провайдерів) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,0   

67 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціон

ального 

струменевого 

пристрою - 2 

шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

68 

Виконання 

повноважень  та 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Матеріали та 

обладнання для 

локальної 

(комп’ютерної) 

мережі (ДК 

021:2015 - 

31310000-2 

Мережеві 

кабелі) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

22,0  

69 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

екранів для 

проектора на 

тринозі - 3 шт. 

(ДК 021:2015 - 

38653400-1 

Проекційні 

екрани) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

5,8   

70 

Розвиток та 

популяризація 

культури та 

інклюзивної 

освіти ОТГ 

Придбання 

мультимедійног

о проектору 

EPSON- 4 шт 

(ДК 021:2015 - 

38652100-1 

Проектори) 

Лютий, 

квітень, 

листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

62,0   



22 

 

71 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(Файловий 

сервер – 1 шт) 

(ДК 021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

29,0   

72 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(Ноутбук – 2 

шт, Комп’ютер 

– 3 шт) 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

63,6   

73 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

кольорового 

принтера – 1 

шт. 

(ДК 021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

19,0   

74 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв: – 2 

шт 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

24,0   

75 

Антивірусний 

захист 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

13,0   

76 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

Koha (ДК 

021:2015 - 

48160000-7 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

бібліотек) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

40,0   
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77 

Виконання 

повноважень 

Придбання 

гелевих 

аккумуляторів 

для сервера (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

12,0   

78 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки Ноутбук 

– 8 шт 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Квітень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

132,8  

79 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціон

ального 

пристрою - 5 

шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Квітень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

70,0  

80 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціон

ального 

струменевого 

пристрою - 2 

шт. 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Квітень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

11,1  

81 

Виконання 

повноважень в 

сфері надання 

адміністративних 

послуг 

Придбання 

програмно-

апаратного 

комплексу для 

надання послуг 

ГСЦ 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних) 

Квітень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

0,0  

Всього  1 963,8   

Отримувач – Комунальне підприємство „Каштан“ 

84 

Покращення 

матеріальної бази 

комунальних 

підприємств міста 

для підвищення 

ефективності 

надання послуг 

Придбання 

багатофункціона

льного пристрою 

- 1 шт. 

Серпень 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

10,0  
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85 

Покращення 

матеріальної бази 

комунальних 

підприємств міста 

для підвищення 

ефективності 

надання послуг 

Придбання 

комплекту 

комп'ютерної 

техніки – 2 шт. 

Серпень 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

21,5  

86 

Покращення 

матеріальної бази 

комунальних 

підприємств міста 

для підвищення 

ефективності 

надання послуг 

Придбання 

принтерів - 2 шт. 
Серпень 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

11,0  

87 

Покращення 

матеріальної бази 

комунальних 

підприємств міста 

для підвищення 

ефективності 

надання послуг 

Придбання 

запасних частин 

та витратних 

матеріалів 

Серпень 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0  

88 

Покращення 

матеріальної бази 

комунальних 

підприємств міста 

для підвищення 

ефективності 

надання послуг 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забезпечення 

ESET, Symantec 

Серпень 

Комунальне 

підприємство 

„Каштан“ 

Бюджет 

міської 

ОТГ 

8,0  

Всього  58,5   

Разом по заходах на 2020 рік 2 488,907   

Заходи на 2021 рік 
Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей 

1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

покварт

ально 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,500   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

січень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,300   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

грудень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,500   

4 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Придбання 

програмного 

комплексу 

"Курс" 

січень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

5 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладу та його 

філії 

2021 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

21,600   
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6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2021 рік 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

18,000   

7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2021 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,000   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Липень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,000   

10 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Квітень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,000   

11 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Супровід 

програмного 

забезпечення 

"Електронний 

розклад уроків" 

Липень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,500   

Всього 111,40   

Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей № 4 

12 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,000   

13 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,300   

14 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет двох 

корпусів закладу 

2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

17,300   

15 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

16 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,500   
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17 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

доступу до 

сайту 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,500   

18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 

Березен

ь 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,000   

20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів 

МФУ 

2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,000   

21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

22 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,000   

117 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання НКК 

(15+1) 

ІІ 

квартал 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Освітня 

субвенція 
350,000  

119 

Оновлення 

навчальної та 

матеріальної бази 

Придбання 

інтерактивних 

дошок 

Липень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Залишок 

освітньої 

субвенції 

66,000  

120 

Оновлення 

навчальної та 

матеріальної бази 

Придбання 

мультимедійних 

проекторів 

Липень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Залишок 

освітньої 

субвенції 

53,500  

121 

Оновлення 

навчальної та 

матеріальної бази 

Придбання 

ноутбуків 
Липень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Залишок 

освітньої 

субвенції 

49,000  

Всього 600,100  

Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей № 6 

23 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-

Про7) 

II 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,500   

24 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві 

бюджети рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

I 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,960   



27 

 

25 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

(М.Е.Д.ок) 

I 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,340   

26 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,000   

27 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,000   

28 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення 

(ІС-Про7) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,000   

29 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

30 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

6,000   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2021 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,000   

33 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,500   

34 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,000   
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138 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

інтерактивної 

дошки 

Листопа

д 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

32,770  

139 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

проектора 

Листопа

д 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

24,225  

Всього 151,295   

Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет, заклади 

освіти) 

35 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Січень, 

Жовтен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

25,000   

36 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

53,000   

37 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

зхаробітної 

плати (ДК 

021:2015 - 

48450000-7 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

обліку часу чи 

людських 

ресурсів) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,000   
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38 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету 

(М.Е.Doc) (ДК 

021:2015 - 

48410000-5 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

управління 

інвестиціями та 

підготовки 

податкової 

звітності) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,000   

39 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,000   

40 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

83,800   

41 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

реєстру 

територіальної 

громади 

„ЦНАП-SQS“ 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,000   
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42 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення 

АВК-5 (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,000   

43 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

44 
Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим 

каналом для 

доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

64210000-1 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

65,000   

45 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

виконкому, 

старостатів 

(ДК 021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-

послуг) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,900   
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46 
Виконання 

повноважень 

Послуги із 

забезпечення 

працездатності 

програмного 

комплексу 

„Криптосервер: 

Модуль 

шифрування” ПЗ 

„Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

47 

Виконання 

повноважень, 

забезпечення 

безперевної 

роботи 

помп’ютерної 

техніки 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

87,383   

48 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг, розвиток 

та популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,000   

49 
Виконання 

повноважень 

Придбання  

проектору 
червень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

19,500   

50 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

98,000   

51 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

97,000   
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52 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ та 

зчитувачів ID 

карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

11,000   

53 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

додаткових 

гелевих 

аккумуляторів 

для серверів (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,000   

54 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення (ДК 

021:2015: 

31150000-2 

Баласти для 

розрядних ламп 

чи трубок 

(Джерела 

безперебійного 

живлення)) 

Лютий, 

травень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

23,500   

55 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

зарядного 

пристрою для 

гелевих 

аккумуляторів 

(ДК 021:2015: 

31150000-2 

Баласти для 

розрядних ламп 

чи трубок 

(Джерела 

безперебійного 

живлення)) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,500   

56 
Виконання 

повноважень 

Матеріали 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

І 

квартал 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

56,520   

57 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

250,800   
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58 

Виконання 

повноважень, 

надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання 

(Лазерні 

принтери)) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

85,000   

59 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

83,000   

60 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft 

Windows 

(ДК 021:2015 - 

48620000-0 

Операційні 

системи) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

176,000   

61 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверу (ДК 

021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Січень, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

212,000   

62 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною 

ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів) 

2021 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

117,969   

63 
Виконання 

повноважень 

Послуги 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

Березен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

75,500   
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64 
Виконання 

повноважень 

Оптоволоконні 

матеріали (ДК 

021:2015 - 

32560000-6 

Оптоволоконні 

матеріали) 

Березен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

47,000   

65 

Розширення 

переліку та 

покращення якості 

надання 

адміністративних 

послуг 

Придбання 

програмно-

апаратного 

комплексу для 

надання послуг 

ГСЦ 

Липень 
Виконком 

міської ради 

Субвенція 

з ДБ 
264,000   

122 

Розширення 

переліку та 

покращення якості 

надання 

адміністративних 

послуг 

Підключення до 

ГСЦ, створення 

КСЗІ та 

проходження 

сертифікації 

Серпень 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

80,000   

123 
Інтернетизація 

населених пунктів 

Реалізації 

проєкту 

“Інтернет-

субвенція” 

Липень 
Виконком 

міської ради 

Субвенція 

з ДБ, 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1602,300   

131 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft Office 

Жовтен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

100,000  

Всього  3947,672   

Розпорядник коштів - Фінансове управління Пирятинської міської ради 

66 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-

послуг) 

2021 рік 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

11,000   

67 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві 

бюджети, АІС 

Логіка, М.Е.Doc) 

(ДК 021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

19,000   
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68 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,000   

69 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

70 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,000   

71 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2021 рік 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,000   

72 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

11,000   

73 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ  (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,000   

74 
Виконання 

повноважень 

Придбання блоку 

безперебійного 

живлення для 

серверу 

Лютий 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   
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75 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

аккумуляторів 

для блоків 

безперебійного 

живлення (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Березен

ь 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,000   

76 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

34,000   

77 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

26,000   

118 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

проектора 
Травень 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,000  

Всього  153,000   

Розпорядник коштів - управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради 

78 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (АІС 

Логіка, М.Е.Doc) 

(ДК 021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Січень, 

Листопа

д 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,937   

79 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,331   
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80 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

81 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

82 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2021 рік 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,199   

83 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

84 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ  (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

85 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

7,000   

86 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

аккумуляторів 

для блоків 

безперебійного 

живлення (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Березен

ь 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   
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87 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

48,000   

88 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,000   

89 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Квітень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000   

Всього  91,467  

Розпорядник коштів - управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 

міської ради 

90 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

сервера для 

Публічної 

бібліотеки 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,00   

91 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Програмне 

забезпечення 

Koha 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

40,00   

92 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

25,00   

93 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

16,00   



39 

 

94 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки та 

витратних 

матеріалів 

покварт

ально 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,00   

95 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 
2021 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,00   

96 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

покварт

ально 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,00   

97 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

засобів КЗІ  
Січень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,00   

98 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

6,00   

99 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

70,00   

100 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

14,00   
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101 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,00   

102 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Оплата 

хостингу 
2021 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,00   

103 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Мережеве 

обладнання та 

мережеві кабелі 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

8,00   

136 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Технічний 

супровід 

програмного 

забезпечення 

Koha 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,50  

Всього  363,5  

Розпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 

104 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Травень 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

41,900  

105 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку  

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

47,000  

106 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету 

(М.Е.Doc)  

Травень 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,300  
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107 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Травень 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,000  

108 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладів освіти 

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

92,000  

109 

Виконання 

повноважень, 

забезпечення 

безперевної 

роботи 

помп’ютерної 

техніки 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки  

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

74,900  

110 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки 

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

40,000  

111 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) 

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,000  

112 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Заправка 

картриджів 
2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,900  

113 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,000  

114 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

засобів КЗІ 
Лютий 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

7,000  

115 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Матеріали 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

2021 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

19,000  

116 

Покращення 

матеріально 

технічного стану 

закладів та 

надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

ноутбуків для 

закладів 

загальної 

середньої освіти 

ІІ 

квартал 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської 

ТГ/Субве

нція НУШ 

2238,000  
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124 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

програмного 

забезпечення 

"КМ МЕДІА ED 

PROFI" 

ІІІ 

квартал 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Освітня 

субвенція 
195,600  

132 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Прнидбання 

мультимедійних 

комплексів 

Жовтен

ь 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

199,000  

133 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

багатофункціон

альних 

пристроїв 

Жовтен

ь 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

208,000  

134 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

проекторів 

Жовтен

ь 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

166,000  

Всього  3 420,600  

Місцевий осередок ГО „Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство „Колос“ у Пирятинській МТГ 

125 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-

Про7) 

Серпень 

2021 

МОГО „ВФСТ 

„Колос“ у 

Пирятинській 

МТГ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,80   

137 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

ноутбука 

Грудень 

2021 

МОГО „ВФСТ 

„Колос“ у 

Пирятинській 

МТГ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

17,35  

Всього 18,15  

Комунальне підприємство „Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ 

126 

Автоматизація та 

покращення 

надання медичних 

послуг 

Підтримка 

програмного 

забезпечення 

2021 рік 

КП 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

178,50  

135 

Автоматизація та 

покращення 

надання медичних 

послуг 

Придбання 10 

(десяти) 

ноутбуків 

2021 рік 

КП 

„Пирятинська 

лікарня 

Пирятинської 

міської ради“ 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

175,00  

Всього 353,50  

Розпорядник коштів - Пирятинський центр надання соціальних послуг Пирятинської міської ради 

127 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

2021 

Пирятинський 

центр надання 

соціальних 

послуг 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,00  
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128 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Заправка 

картриджів 
2021 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,60  

129 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Ремонт техніки 

комп’ютерної 

техніки 

покварт

ально 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

8,00  

130 

Розвиток та 

популяризація 

культури ОТГ 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

18,00  

Всього 41,60  

Разом по заходах на 2021 рік 9 252,284   

  

Заходи на 2022 рік 
 Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей  

1 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

покварт

ально 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,5   

2 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

січень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,3   

3 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(виготовлення 

КЕП) 

грудень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,5   

4 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Придбання 

програмного 

комплексу 

"Курс" 

січень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

5 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладу та його 

філії 

2022 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

21,6   

6 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2022 рік 

Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

18,0   
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7 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2022 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,0   

8 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

9 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Липень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

10 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Квітень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,0   

11 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Супровід 

програмного 

забезпечення 

"Електронний 

розклад уроків" 

Липень 
Пирятинський 

ліцей 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,5   

Всього 111,40  

Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей  № 4 

12 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

2022 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,0   

13 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку (М.Е.Doc) 

Грудень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,3   

14 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет двох 

корпусів закладу 

2022 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

17,3   

15 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку 

Лютий 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

16 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,5   

17 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Послуги з 

доступу до 

сайту 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,5   
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18 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 

Березен

ь 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

19 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

Січень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,0   

20 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів 

МФУ 

2022 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,0   

21 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

22 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 4 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,0   

Всього  81,6  

Розпорядник коштів - Пирятинський ліцей  № 6 

23 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

обліку ( ІС-

Про7) 

II 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,5   

24 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві 

бюджети рівня 

розпорядника 

бюджетних 

коштів) 

I 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,96   

25 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Супровід 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

(М.Е.Д.ок) 

I 

Квартал 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,34   

26 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

користування 

сервісом 

„Класна оцінка“ 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

27 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

12,0   



46 

 

28 

Автоматизація 

бухгалтерського 

та 

фінансовогообліку  

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення 

(ІС-Про7) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,0   

29 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

запасних частин 
2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

30 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

6,0   

31 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Заправка 

картриджів  
2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

32 

Надання сучасних 

та якісних освітніх 

послуг 

Ремонт техніки 2022 рік 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,0   

33 

Своєчасне та 

якісне подання 

податкової 

звітності 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

Лютий 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

1,5   

34 

Своєчасне 

забезпечення 

випускників 

атестатами 

Копм’ютерна 

обробка 

інформації 

(анкет 

випускників) 

Травень 

Опорний 

заклад 

Пирятинська 

загальноосвітн

я школа І-ІІІ 

ступенів № 6 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

9,0   

Всього  94,3  

Розпорядник коштів - Виконавчий комітет Пирятинської міської ради (виконавчий комітет) 

35 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ДК 

021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Січень, 

Жовтен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

25,00   
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36 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

45,00   

37 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

зхаробітної 

плати (ДК 

021:2015 - 

48450000-7 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

обліку часу чи 

людських 

ресурсів) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,00   

38 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету 

(М.Е.Doc) (ДК 

021:2015 - 

48410000-5 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

управління 

інвестиціями та 

підготовки 

податкової 

звітності) 

Листопа

д 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,00   

39 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

25,00   
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40 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення 

АСКОД у складі 

системи 

електронного 

документообігу 

Пирятинської 

міської ради (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

64,80   

41 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

реєстру 

територіальної 

громади 

„ЦНАП-SQS“ 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,00   

42 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення 

АВК-5 (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Вересен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,00   

43 
Виконання 

повноважень 

Супровід 

(оновлення) 

програмного 

забезпечення для 

кадрової роботи 

(ДК 021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,00   
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44 
Виконання 

повноважень 

Користування 

захищеним 

цифровим 

каналом для 

доступу до 

реєстрів 

Державної 

міграційної 

служби 

(ДК 021:2015 -

64210000-1 

Послуги 

телефонного 

зв’язку та 

передачі даних) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

65,00   

45 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

виконкому, 

старостатів 

(ДК 021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-

послуг) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,90   

46 
Виконання 

повноважень 

Послуги із 

забезпечення 

працездатності 

програмного 

комплексу 

„Криптосервер: 

Модуль 

шифрування” ПЗ 

„Соціальна 

громада“ (ДК 

021:2015 - 

72260000-5 

Послуги, 

пов’язані з 

програмним 

забезпеченням) 

Покварт

ально 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

40,00   

47 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

76,90   
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48 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,00   

49 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) (ДК 

021:2015 - 

30190000-7 

Чорнильні 

картриджі та 

чорнила) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

0,00   

50 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

90,00   

51 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

97,00   

52 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ та 

зчитувачів ID 

карток (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

11,00   

53 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

додаткових 

гелевих 

аккумуляторів 

для серверів (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,00   
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54 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення (ДК 

021:2015: 

31150000-2 

Баласти для 

розрядних ламп 

чи трубок 

(Джерела 

безперебійного 

живлення)) 

Лютий, 

травень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

23,50   

55 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

зарядного 

пристрою для 

гелевих 

аккумуляторів 

(ДК 021:2015: 

31150000-2 

Баласти для 

розрядних ламп 

чи трубок 

(Джерела 

безперебійного 

живлення)) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

13,00   

56 
Виконання 

повноважень 

Матеріали 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

І 

квартал 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,00   

57 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

190,00   

58 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Лютий, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

85,00   

59 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

антивірусного 

програмного 

забеспечення 

ESET  (ДК 

021:2015 - 

48760000-3 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

захисту від 

вірусів) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

33,00   
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60 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

пакетів 

програмного 

забезпечення 

Microsoft 

Windows 

(ДК 021:2015 - 

48620000-0 

Операційні 

системи) 

Лютий 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

26,00   

61 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

серверу (ДК 

021:2015 - 

48820000-2 

Сервери) 

Січень, 

квітень 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

177,00   

62 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

примірників 

програмної 

продукції з 

іменною 

ліцензією 

системи 

електронного 

документообігу 

„АСКОД“ (ДК 

021:2015 - 

48310000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

створення 

документів) 

2022 рік 
Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

110,00   

63 
Виконання 

повноважень 

Послуги 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

Березен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

75,50   

64 
Виконання 

повноважень 

Оптоволоконні 

матеріали (ДК 

021:2015 - 

32560000-6 

Оптоволоконні 

матеріали) 

Березен

ь 

Виконком 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

47,00   

Всього  1560,60  

Розпорядник коштів - Фінансове управління Пирятинської міської ради 

66 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет (ДК 

021:2015 - 

72411000-4 

Постачальники 

Інтернет-

послуг) 

2022 рік 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

11,0   
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67 
Виконання 

повноважень 

Продовження 

ліцензії 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (АІС 

Місцеві 

бюджети, АІС 

Логіка, М.Е.Doc) 

(ДК 021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Листопа

д 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

19,0   

68 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,0   

69 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

70 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,0   

71 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2022 рік 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   
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72 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

покварт

ально 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,0   

73 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ  (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

74 
Виконання 

повноважень 

Придбання блоку 

безперебійного 

живлення для 

серверу 

Лютий 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

8,0   

75 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

аккумуляторів 

для блоків 

безперебійного 

живлення (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Березен

ь 

Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

76 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

16,0   

77 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Січень 
Фінансове 

управління 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

15,0   

Всього  106,0  

Розпорядник коштів - управління інженерно-транспортної інфраструктури, будівництва, житлово-

комунального господарства та комунальної власності Пирятинської міської ради 
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78 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку (АІС 

Логіка, М.Е.Doc) 

(ДК 021:2015 - 

48440000-4 

Пакети 

програмного 

забезпечення для 

фінансового 

аналізу та 

бухгалтерського 

обліку) 

Січень, 

Листопа

д 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

35,0   

79 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

(ДК 021:2015 

72310000-1 - 

Послуги з 

обробки даних) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

80 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки (ДК 

021:2015 - 

30230000-0 

Комп’ютерне 

обладнання) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,0   

81 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки (ДК 

021:2015 - 

30125100-2 

Картриджі з 

тонером) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

4,0   

82 
Виконання 

повноважень 

Заправка 

картриджів 

(ДК 021:2015 -

50310000-1 

Технічне 

обслуговування і 

ремонт офісної 

техніки) 

2022 рік 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   
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83 
Виконання 

повноважень 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

(ДК 021:2015 -

50320000-4 

Послуги з 

ремонту і 

технічного 

обслуговування 

персональних 

комп’ютерів) 

Покварт

ально 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,0   

84 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

засобів КЗІ  (ДК 

021:2015 - 

30140000-2 

Обчислювальні 

техніка) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

7,0   

85 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

7,0   

86 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

аккумуляторів 

для блоків 

безперебійного 

живлення (на 

заміну) (ДК 

021:2015 - 

31440000-2 

Акумуляторні 

батареї) 

Березен

ь 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

2,0   

87 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

(ДК 021:2015 - 

30210000-4 

Машини для 

обробки даних 

(апаратна 

частина)) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

48,0   

88 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

(ДК 021:2015 - 

30121100-4 

Фотокопіювальн

і пристрої ) 

Січень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

45,0   

89 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Квітень 

Управління 

інженерно-

транспортної 

інфраструктур

и 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

16,0   

Всього  187,00  

Розпорядник коштів - управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Пирятинської 

міської ради 
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90 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

сервера для 

Публічної 

бібліотеки 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,0   

91 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Програмне 

забезпечення 

Koha 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

40,0   

92 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

25,0   

93 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

2022 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

16,0   

94 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки та 

витратних 

матеріалів 

покварт

ально 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,0   

95 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Заправка 

картриджів 
2022 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

30,0   

96 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

покварт

ально 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   
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97 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

засобів КЗІ  
Січень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

3,0   

98 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

блоків 

безперебійного 

живлення 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

6,0   

99 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

комп'ютерної 

техніки 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

60,0   

100 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Придбання 

багатофункціон

альних лазерних 

пристроїв 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

24,0   

101 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

2022 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

49,0   

102 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Оплата 

хостингу 
2022 рік 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

10,0   

103 

Розвиток та 

популяризація 

культури ТГ 

Мережеве 

обладнання та 

мережеві кабелі 

Квітень 

Управління 

культури, 

туризму та 

охорони 

культурної 

спадщини 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

8,0   

Всього  350,0  

Розпорядник коштів - Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради 
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104 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку 

Травень 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

35,00  

105 
Виконання 

повноважень 

Технічна 

підтримка 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

бухгалтерського 

та фінансового 

обліку  

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

32,00  

106 
Виконання 

повноважень 

Придбання 

програмного 

забезпечення для 

ведення 

податкового 

обліку 

Пирятинської 

міської ради та 

виконавчого 

комітету 

(М.Е.Doc)  

Травень 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,00  

107 
Виконання 

повноважень 

Надання 

довірчих послуг 

(отримання 

відкритих 

сертифікатів 

КЕП) 

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

5,00  

108 
Виконання 

повноважень 

Оплата 

вартості 

доступу до 

мережі 

Інтернет 

закладів освіти 

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

92,00  

109 

Виконання 

повноважень, 

забезпечення 

безперевної 

роботи 

помп’ютерної 

техніки 

Придбання 

запасних частин 

до комп’ютерної 

техніки  

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,00  

110 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(картриджі з 

тонером) для 

лазерних 

принтерів та 

фотокопіювальн

ої техніки 

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

40,00  

111 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

витратних 

матеріалів 

(чорнильні 

картриджі) 

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,00  
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112 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Заправка 

картриджів 
2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

64,10  

113 

Виконання 

повноважень, 

надання якісних 

освітніх послуг 

Ремонт техніки, 

який не можливо 

здійснити 

власними силами 

2022 рік 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

20,00  

114 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Придбання 

засобів КЗІ 
Лютий 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

7,00  

115 
Надання якісних 

освітніх послуг 

Матеріали 

пов’язані з 

локальною 

(комп’ютерної) 

мережею 

І 

квартал 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту 

Пирятинської 

міської ради 

Бюджет 

Пирятинс

ької 

міської ТГ 

19,00  

Всього  359,1  

Разом по заходах на 2022 рік 2 850,0  

 Всього за програмою 14 551,191   
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Додаток 4 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

Лубенський район, Полтавська область 
 

 

 

Код програмної класифікації:  0217520, 0217540, 1017520, 0617520, 3717520, 1217520   
 

№

  

Правова 

підстава 

Річний 

обсяг 

фінансуван

ня 

Програми 

В тому числі по місяцях, тис. грн. 

Всього, 

тис.грн сі
ч
ен

ь 

Л
ю

ти
й

 

Б
ер

ез
ен

ь 

К
в
іт

ен
ь 

Т
р

ав
ен

ь 

Ч
ер

в
ен

ь 

Л
и

п
ен

ь 

С
ер

п
ен

ь 

В
ер

ес
ен

ь 

Ж
о

в
те

н
ь 

Л
и

ст
о

п
ад

 

Г
р
у

д
ен

ь 

1

. 

Рішення 

дванадцятої  

сесії  

Пирятинської 

міської ради 

восьмого 

скликання  

від 30 червня 

2021 року 

№ 521 

 

 

 

 

 

 

9 252,284 
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4
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1
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8
,7

3
2

 

4
7

2
,2

4
0

 

2
 8

9
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1
6

8
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3
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8
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3
5

4
,4

7
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1
6

8
,7

8
4

 

1
0

2
6

,7
7

5
 

5
1

4
,4

4
0

 

1
2

0
,1

1
5

 

 

 

 

 

Начальник відділу інформаційних  

технологій та захисту інформації  

виконкому міської ради  Андрій БОЖКО  

 

 

Секретар міської ради Сергій ПАЗЮК 
 

 

 

24 листопада 2021 року 


