ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять п’ятої сесії восьмого скликання

26 січня 2022 року

№2

Про внесення змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської
територіальної громади“ на 2021-2022 роки
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, рішення шістдесят дев’ятої сесії
Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020 року № 237
„Про Порядок розроблення, затвердження, фінансування програм Пирятинської
міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та включення до Плану
соціально-економічного
розвитку
Пирятинської
міської
об’єднаної
територіальної громади“, враховуючи лист комунального підприємства
„Пирятинський міський водоканал“ від 05.01.2022 № 4, висновки та
рекомендації постійних комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
внести зміни до Програми „Питна вода Пирятинської міської
територіальної громади“ на 2021-2022 роки, затвердженої рішенням
чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання (перше
пленарне засідання) від 25 серпня 2021 року № 663 (зі змінами), виклавши
Програму у новій редакції, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
щодо змін до Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної
громади“ на 2021-2022 роки
Програму „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021
рік затверджено рішенням чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого
скликання (перше пленарне засідання) від 25 серпня 2021 року № 663. Зміни внесені:
рішенням п’ятнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від
29 вересня 2021 року № 709 на загальну суму 765,923 тис. грн., в т.ч. кошти бюджету
міської територіальної громади – 765,923 тис. грн; рішенням дев’ятнадцятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 листопада 2021 року № 805,
яким було змінено назву Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної
громади“ на 2021 рік“ на назву „Питна вода Пирятинської міської територіальної
громади“ на 2021-2022 роки“ та приведено у відповідність до оголошеного предмета
закупівлі через систему Prozorro назву заходу Програми „Виготовлення проєктнокошторисної документації об’єкта „Будівництво водозабірного вузла та ділянки
водопровідної мережі для поліпшення господарсько-питного водопостачання
населення м.Пирятин Полтавської області“.
У звʼязку з тим, що процедура спрощеної закупівлі робіт „Виготовлення
проєктно-кошторисної документації об’єкта „Будівництво водозабірного вузла та
ділянки водопровідної мережі для поліпшення господарсько-питного водопостачання
населення м.Пирятин, вул. Урожайна Полтавської області“ протягом листопадагрудня 2021 року оголошувалася чотири рази, і тільки 30 грудня 2021 року було
оголошено переможця закупівлі, просимо на черговій сесії внести зміни у
календарний план Програми (додаток 4), оскільки відповідно до Закону України „Про
публічні закупівлі“ договір на дані роботи буде укладено лише в січні місяці 2022
року.
Загальний обсяг фінансування Програми не зміниться.

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО
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1. Вступ
Програма розроблена на виконання Закону України „Про державне
прогнозування та розроблення економічного і соціального розвитку України“,
постанови Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року № 106 „Про
затвердження Порядку розроблення та виконання державних програм“, рішення
шістдесят дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28
травня 2020 року № 237 „Про Порядок розроблення, затвердження,
фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про
їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку
Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, Кодексу України
„Про надра“ від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР, постанови Кабінету Міністрів
України „Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами“ від 30 травня 2011 р. № 615, постанови Кабінету
Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок проведення
державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин“ від 22 грудня 1994
року № 865 та керуючись Бюджетним кодексом України. Для забезпечення
стабільного функціонування комунального підприємства, поліпшення якості
послуг водопостачання, послуг з одночасним зниженням нераціональних
витрат в процесі розвитку комунального підприємства планується досягти:
забезпечення населення Пирятинської міської територіальної громади
своєчасними, якісними та цілодобовими послугами централізованого
водопостачання;
раціональне використання водних ресурсів загальнодержавного значення;
зменшення витрат на виробництво послуг і відповідно зниження тарифів
при дотримуванні стандартів якості послуг, що надаються споживачам;
прозорості при прийнятті рішень щодо встановлення тарифів на
житлово-комунальні послуги для населення з залученням громадськості;
підвищення тиску подачі води в централізованій системі водопостачання
жителів, підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб –
підприємців мікрорайону Завокзалля міста Пирятин.
2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
КП „Пирятинський міський водоканал“ надає послуги з централізованого
водопостачання жителям, підприємствам, бюджетним установам та
організаціям, фізичним особам – підприємцям Пирятинської міської
територіальної громади.
Централізованим водопостачанням охоплено 95% населення. Потужність
міського водопроводу складає 3,9 тис. м куб. на добу. Загальна протяжність
водопровідних мереж складає 108,58449 км, із них біля 68 % в аварійному
стані, що призводить до значних витрат води. Централізовані лінії
водопостачання потребують реконструкції. Питоме споживання електроенергії
на підйом, подачу та очищення питної води 0,752 кВт год на 1 м.куб. Плановопопереджувальний ремонт поступився місцем аварійно-відбудовчим роботам,
витрати на які в 2 рази вищі.

Вартість одиниці надання послуг водопостачання для споживачів на
території Пирятинської міської територіальної громади складає 10,90 грн.
Структура витрат на комунальні послуги залишається практично без змін.
Значну частку в собівартості послуг займають енергоносії та матеріальні
витрати. Водопровід м. Пирятин переважно побудований в період, коли
необґрунтовано низькі ціни на енергоносії не спонукали до скорочення
матеріалоємності і трудоємкості виробництва. Все це свідчить про наявність
системної кризи в комунальній галузі Пирятинської міської територіальної
громади та необхідність прискорення проведення житлово-комунальної
реформи та переходу до роботи в ринкових умовах.
Наявна законодавча та нормативна база недостатня і недосконала, не
забезпечує правових засад реформування житлово-комунального господарства,
взаємовідносин підприємств та організацій галузі та споживачів послуг.
Відсутність приладів обліку води не дисциплінують, як споживачів так і
надавачів цих послуг на енерго- та ресурсозбереження. Комунальне
підприємство не має вагомих економічних стимулів до оптимізації структури
тарифів і зниження нераціональних витрат матеріально-технічних ресурсів.
Для ведення господарської діяльності підприємства, тобто надання
послуг з централізованого водопостачання жителям, підприємствам,
бюджетним установам та організаціям, фізичним особам – підприємцям
Пирятинської міської територіальної громади передує отримання ряду
дозвільної документації: Ліцензія на здійснення господарської діяльності з
централізованого водопостачання, Дозвіл на спеціальне водокористування,
Спеціальний дозвіл на користування надрами, Дозвіл на роботи з підвищеною
небезпекою та інші.
Так одним з основних дозвільних документів відповідно до Кодексу
України „Про надра“ від 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР, постанови Кабінету
Міністрів України „Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів
на користування надрами“ від 30 травня 2011 р. № 615 при піднятті питних
підземних вод в кількості 300 і більше м.куб за добу є Спеціальний дозвіл на
користування надрами без якого підприємство не має права видобувати
підземні води. КП „Пирятинський міський водоканал“ належить до
підприємств, які в обов’язковому порядку повинні отримувати Спеціальний
дозвіл на користування надрами на всі артезіанські свердловини, які
перебувають на балансі підприємства, так як підприємство видобуває в
середньому за добу 2016,467 м. куб.
Однією з умов отримання Спеціального дозволу на користування
надрами є проведення детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО)
експлуатаційних запасів підземних вод по Пирятинській ділянці, де
розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ та проведення
робіт з державної експертизи матеріалів повторної ГЕО експлуатаційних
запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища,
де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м.Пирятин
Полтавської області з отриманням протоколу Державної комісії України по
запасах корисних копалин.

Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України „Про
поновлення дії, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на
користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та
внесення змін до наказів“ від 10 червня 2021 року № 436 КП „Пирятинський
міський водоканал“ надано термін на проведення вищезазначених робіт до
1 грудня 2021 року.
3. Мета Програми
Метою програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної
громади“ є:
цілодобове 100 % забезпечення жителів, підприємств, бюджетних установ
та організацій, фізичних осіб – підприємців Пирятинської міської
територіальної громади питною водою нормативної якості в необхідних
обсягах в межах науково-обгрунтованих нормативів (норм) питного
водопостачання;
раціональне використання водних ресурсів загальнодержавного значення
та джерел питного водопостачання
захист споживача, підвищення рівня забезпеченості послугами
водопостачання в необхідних обсягах, високої якості за прийнятну ціну;
зниження техногенного впливу на природні об’єкти міста;
якісне та своєчасне надання послуг з централізованого водопостачання;
будівництво нового водозабірного вузла та водопровідної мережі для
цілодобового та якісного забезпечення жителів, підприємств, бюджетних
установ та організацій, фізичних осіб – підприємців Пирятинської міської
територіальної громади питною водою;
підвищення тиску подачі води в централізованій системі водопостачання
жителів, підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб –
підприємців мікрорайону Завокзалля міста Пирятин.
Програма визначає завдання, пріоритетні напрями, та можливі шляхи
реалізації розвитку.
4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та джерел
фінансування, строки та етапи виконання Програми
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України „Про забезпечення
єдиного підходу до формування тарифів на комунальні послуги“ від 1 червня
2011 року № 869 витрати на отримання дозвільної документації до планової
собівартості надання послуг з централізованого водопостачання при
встановленні тарифу не відносяться.
З метою забезпечення безперебійного водопостачання жителів,
підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб – підприємців
Пирятинської міської територіальної громади, відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України „Про затвердження Положення про порядок
проведення державної експертизи та оцінки запасів корисних копалин“ від 22

грудня 1994 року № 865, наказу Державної служби геології та надр України
„Про поновлення дії, зупинення дії, анулювання спеціальних дозволів на
користування надрами, встановлення термінів на усунення порушень та
внесення змін до наказів“ від 10 червня 2021 року № 436 КП „Пирятинський
міський водоканал“ надано термін до 1 грудня 2021 року на проведення:
- детальної геолого-економічної оцінки (ГЕО) експлуатаційних запасів
підземних вод по Пирятинській ділянці, де розташований водозабір КП
„Пирятинський міський водоканал“, вартість робіт становить 560 000,00 грн.,
- робіт з державної експертизи матеріалів повторної ГЕО експлуатаційних
запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища,
де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м.Пирятин
Полтавської області з отриманням протоколу Державної комісії України по
запасах корисних, вартість робіт становить 320 651,00 грн..
Загальна вартість даних робіт становить 880651,00 грн.
Відповідно до Водного Кодексу України від 6 червня 1995 р., Закону
України „Про житлово-комунальні послуги“ від 9 листопада 2017 року № 2189VIII, Закону України „Про питну воду, питне водопостачання та
водовідведення“ від 10 січня 2002 року № 2918-III, Закону України „Про
регулювання містобудівної діяльності“ в і д 1 7 л ю т о г о 2 0 1 1 р о к у № 3038VI, наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України „Про затвердження порядку розроблення
проектної документації на будівництво об’єктів“ від 16 травня 2011 року № 45
з метою забезпечення безперебійного водопостачання жителів, підприємств,
бюджетних установ та організацій, фізичних осіб – підприємців Пирятинської
міської територіальної громади достатньої кількості та відповідної якості,
підвищення тиску подачі води в централізованій мережі водопостачання,
зменшення не облікованих втрат питної води, будівництва водозабірного вузла
та ділянки водопровідної мережі для поліпшення господарсько-питного
водопостачання населення м. Пирятин Полтавської області потрібно виконати
роботи по: виготовленню проєктно-кошторисної документації об’єкта
„Будівництво водозабірного вузла та ділянки водопровідної мережі для
поліпшення господарсько-питного водопостачання населення м. Пирятин, вул.
Урожайна Полтавської області“, вартість робіт становить 445 272,00 грн.
Враховуючи фінансовий стан підприємства „Пирятинський міський
водоканал“ є необхідність передбачити з бюджету Пирятинської міської
територіальної громади кошти на фінансування робіт:
- з державної експертизи матеріалів повторної ГЕО експлуатаційних
запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища,
де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м.Пирятин
Полтавської області (код ДК 021:2015:71350000-6 – Науково-технічні послуги в
галузях інженерії) в сумі 320 651,00 грн.,
- виготовлення проєктно-кошторисної документації об’єкта „Будівництво
водозабірного вузла та ділянки водопровідної мережі
для поліпшення
господарсько-питного водопостачання населення м. Пирятин, вул. Урожайна
Полтавської області“ в сумі 445 272,00 грн.

Програма „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на
2021-2022 роки реалізується протягом 2021-2022 років.
5. Перелік завдань і заходів Програми та результативні показники
Комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ здійснює
свою господарську діяльність із забору, очищення та розподілу прісних
підземних вод.
Наразі основним завданням Програми є проведення робіт з державної
експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки експлуатаційних
запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки Пирятинського родовища,
де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“ в м.Пирятин
Полтавської області з отриманням протоколу Державної комісії України по
запасах корисних копалин, тому Програмою передбачено захід: Роботи з
державної експертизи матеріалів повторної геолого-економічної оцінки (ГЕО)
експлуатаційних запасів питних підземних вод Пирятинської ділянки
Пирятинського родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський
міський водоканал“ в м.Пирятин Полтавської області.
Іншим завданням Програми щодо цілодобового 100 % забезпечення
жителів, підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб –
підприємців Пирятинської міської територіальної громади питною водою
нормативної якості в необхідних обсягах в межах науково-обгрунтованих
нормативів (норм) питного водопостачання, підвищення тиску подачі води,
будівництва водозабірного вузла та ділянки водопровідної мережі
для
поліпшення господарсько-питного водопостачання населення м. Пирятин
Полтавської області є виготовлення проєктно-кошторисної документації
об’єкта „Будівництво водозабірного вузла та ділянки водопровідної мережі для
поліпшення господарсько-питного водопостачання населення м. Пирятин, вул.
Урожайна Полтавської області“.
Відповідно до Кодексу України „Про надра“ від 27 липня 1994 р. №
132/94-ВР, постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження Порядку
надання спеціальних дозволів на користування надрами“ від 30 травня 2011 р.
№ 615, Водного Кодексу України від 6 червня 1995 р., Закону України „Про
житлово-комунальні послуги“ від 9 листопада 2017 року № 2189-VIII, Закону
України „Про питну воду, питне водопостачання та водовідведення“ від 10
січня 2002 року № 2918-III, Закону України „Про регулювання містобудівної
діяльності“ в і д 1 7 лю т о г о 2 0 1 1 р о к у № 3038-VI, наказу Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України „Про затвердження порядку розроблення проектної документації на
будівництво об’єктів“ від 16 травня 2011 року № 45 – КП „Пирятинський
міський водоканал“ матиме змогу:
своєчасно цілодобово та в повному обсязі забезпечувати жителів,
підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб – підприємців
Пирятинської міської територіальної громади питною водою нормативної

якості в необхідних обсягах в межах науково-обгрунтованих нормативів (норм)
питного водопостачання;
раціонально використовувати водні ресурси загальнодержавного
значення та джерел питного водопостачання;
для ведення господарської діяльності відповідно до Кодексу України
„Про надра“ 27 липня 1994 р. № 132/94-ВР, постанови Кабінету Міністрів
України „Про затвердження Порядку надання спеціальних дозволів на
користування надрами“ 30 травня 2011 р. № 615 продовжити дію Спеціального
дозволу на користування надрами Пирятинської ділянки Пирятинського
родовища, де розташований водозабір КП „Пирятинський міський водоканал“
№ 3554 від 09 грудня 2004 року, який отриманий лише на 4 (чотири)
експлуатаційні артезіанські свердловини (№ 1177-В (м. Пирятин, вул.
Приудайський узвіз, 31), № 1 (м. Пирятин, пров. Водокачний, 19), № 285-г та №
277г (за межами м. Пирятин)) та розпочати роботи по отриманню Спеціального
дозволу на користування надрами для інших 8 артезіанських свердловин, які
були пізніше, ніж отримано Спецдозвіл (дата отримання 2004 р.), рішенням
виконавчого комітету Пирятинської міської ради передані на баланс
підприємства;
підвищення тиску подачі води в централізованій системі водопостачання
жителів, підприємств, бюджетних установ та організацій, фізичних осіб –
підприємців мікрорайону Завокзалля міста Пирятин.
6. Координація та контроль за ходом виконання програми
Відповідальність за виконання заходів Програми покладено на
комунальне підприємство „Пирятинський міський водоканал“ (Курочка О.С.).
Контроль за ходом виконання Програми покладено на заступника
міського голови з питань діяльності виконкому міської ради Котенка О.А. та
постійну комісію з питань містобудування, будівництва, житлово-комунального
господарства, транспорту, зв’язку та сфери послуг (Хоменко О.В.).
Контроль за використанням коштів здійснюється у порядку,
встановленому чинним законодавством.

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Додаток 1
ПАСПОРТ
Програми „Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“
на 2021-2022 роки

3.
4.
5.

Ініціатор розроблення програми
Дата, номер і назва розпорядчого
документа міської ради про розроблення
програми
Розробник програми
Співрозробник програми
Відповідальний виконавець програми

6.

Учасник програми

7.
7.1.

Термін реалізації програми
Етапи виконання програми (для
довгострокових програм)

1.
2.

8.

9.

9.1.

КП „Пирятинський міський водоканал“
Розпорядження міського голови від 18.08.2021 № 198

КП „Пирятинський міський водоканал“
КП „Пирятинський міський водоканал“
КП „Пирятинський міський водоканал“, мешканці
Пирятинської міської територіальної громади
2021 - 2022 роки
2021 рік

Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні програми (для
комплексних програм)
Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього, у тому числі:
коштів бюджету міської ТГ

2022 рік

Бюджет Пирятинської міської територіальної громади
765,923 тис. грн.

445,272 тис. грн.

765,923 тис. грн.

445,272 тис. грн.

Коштів інших джерел

Додаток 2
Ресурсне забезпечення Програми
„Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми
Обсяг ресурсів,
усього (тис. грн.),
у тому числі:
кошти міської ТГ
кошти не
бюджетних джерел

Етапи виконання програми

2021 р.

І
2022 рік

765,923

445,272

1211,195

765,923

445,272

1211,195

20__рік

ІІ
20__ рік

Усього витрат на
виконання програми,
тис. грн.

Додаток 3
Напрями діяльності та заходи Програми
„Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки

2021рік
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)

1.

Перелік заходів
програми

Надання
послуг з
централізо
ваного
водопоста
чання на
території
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

Роботи з державної
експертизи
матеріалів
повторної геологоекономічної оцінки
(ГЕО)
експлуатаційних
запасів питних
підземних вод
Пирятинської
ділянки
Пирятинського
родовища, де
розташований
водозабір КП
„Пирятинський
міський водоканал“
в м. Пирятин
Полтавської області

Надання
послуг з
централізо
ваного
водопоста
чання на
території
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

Виготовлення
проєктнокошторисної
документації
об’єкта
„Будівництво
водозабірного вузла
та ділянки
водопровідної
мережі для
поліпшення
господарськопитного
водопостачання
населення
м.Пирятин, вул.
Урожайна
Полтавської
області“

2.

Всього:

Строк
викона
ння
заходу

Виконавці

2021
рік
КП
„Пирятинсь
кий міський
водоканал“

2021
рік

КП
„Пирятинсь
кий міський
водоканал“

Джерела
фінансуван
ня

кошти
бюджету
Пирятинськ
ої міської
територіаль
ної громади

кошти
бюджету
Пирятинськ
ої міської
територіаль
ної громади

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі:

320,651

445,272

765,923

Очікуваний
результат

Безперебійне
забезпечення
споживачів
міста
Пирятин 14,6 тис.
жителів
питною
водою чистою,
корисною,
якісною

Виготовлення
проектнокошторисної
документації
дасть
можливість
побудувати
водозабірний
вузол та
ділянки
водопровідно
ї мережі для
забезпечення
споживачів
міста
Пирятин – 3,0
тис. жителів
цілодобовим
водопостачан
ням

Додаток 3.1
Напрями діяльності та заходи Програми
„Питна вода Пирятинської міської територіальної громади“ на 2021-2022 роки

2022 рік
№

Назва
напряму
діяльності
(пріоритет
ні
завдання)

1.

Надання
послуг з
централізо
ваного
водопоста
чання на
території
Пирятинс
ької
міської
територіал
ьної
громади

Перелік заходів
програми

Виготовлення
проєктнокошторисної
документації
об’єкта
„Будівництво
водозабірного вузла
та ділянки
водопровідної
мережі для
поліпшення
господарськопитного
водопостачання
населення
м.Пирятин, вул.
Урожайна
Полтавської
області“
Всього:

Строк
викона
ння
заходу

2022
рік

Виконавці

КП
„Пирятинсь
кий міський
водоканал“

Джерела
фінансуван
ня

кошти
бюджету
Пирятинськ
ої міської
територіаль
ної громади

Орієнтовні
обсяги
фінансування
(вартість),
тис. гривень,
у тому числі:

445,272

445,272

Очікуваний
результат

Виготовлення
проектнокошторисної
документації
дасть
можливість
побудувати
водозабірний
вузол та
ділянки
водопровідно
ї мережі для
забезпечення
споживачів
міста
Пирятин – 3,0
тис. жителів
цілодобовим
водопостачан
ням

Додаток 4
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
Пирятинська міська рада
Лубенський район, Полтавська область
Код програмної класифікації видатків _____0216013, 0217330___________________

Річний обсяг
фінансування
Програми

2022

Рішення
25-ї сесії
Пирятинської
міської ради
від 26 січня
2022 року
№2

445,272

Грудень

Жовтень

Вересень

Серпень

Липень

Червень

Травень

Квітень

Березень

Листопад
445,272

765,923

320,651

2021

Рішення
19-ї сесії
Пирятинської
міської ради
від 24
листопада
2021 року
№ 805

Лютий

Всього,
тис. грн.

445,272

Правова
підстава

Січень

Рік

В тому числі по місяцях, тис. грн.

Начальник відділу економіки
управління економіки та
агропромислового розвитку

Валентина КОМАРЕНКО

Секретар ради

Сергій ПАЗЮК

26 січня 2022 року

