ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 77

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми
„Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на
2021 рік“

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись рішенням шістдесят
дев’ятої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання від 28 травня 2020
року № 237 „Про порядок розроблення, затвердження, фінансування програм
Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про їх виконання та
включення до Плану соціально-економічного розвитку Пирятинської міської
об’єднаної територіальної громади“, враховуючи висновки постійних комісій,
міська рада
ВИРІШИЛА:
затвердити звіт про використання коштів бюджету Пирятинської міської
територіальної громади в сумі 00 грн 00 коп. на виконання заходів Програми
„Створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації
наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської ради на
2021 рік “, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 77
Інформація про виконання Програми створення місцевого матеріального резерву для
запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території
Пирятинської міської ради на 2021 рік
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1. Код програмної класифікації Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
2. Відповідальний виконавець Програми: в частині виконання заходів завідувач сектору оборонної та мобілізаційної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами виконавчого комітету Пирятинської міської ради. В частині фінансування заходів - відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської
ради
3. Назва Програми Програма створення місцевого матеріального резерву для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території Пирятинської міської
ради на 2021 рік.
Затверджено рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 237.
Напрями діяльності та заходи Програми:
Обсяги, затверджені програмою, грн
Виділені обсяги фінансування, грн.
Фактично використано, грн.
Інформація про виконання
№
Захід
заходів
у тому числі
у тому числі
у тому числі
Бюджет міської ТГ
Бюджет міської ТГ
Бюджет
Виконано
Невиконано
міської ТГ
(в розрізі
(обгрунтування
заходів по
причин
результативних невиконання )
показниках та
досягнутих
результатах)
Використовувал
ися запаси
минулого року

