ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 68

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми
придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних
майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік
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 висновки та рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
затвердити звіт комунального підприємства „Каштан“ (Бровар Г.Д.) про
використання коштів бюджету Пирятинської міської територіальної громади в
сумі 3 685 263 грн 26 коп. на виконання заходів Програми придбання
обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у
Пирятинській міській територіальній громаді на 2021 рік, в тому числі:
загального фонду – 163 109 грн 26 коп., спеціального фонду – 1 305 940 грн 00
коп., інші кошти – 2 216 214 грн 00 коп., що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 68
Інформація про виконання
Програми придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській міській
територіальній громаді на 2021 рік
1.Код програмної класифікації 02 Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
2.Відповідальний виконавець Програми: КП „Каштан“
3.Назва Програми Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській міській територіальній громаді
на 2021 рік
Затверджено рішенням восьмої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 31 березня 2021 року № 235. Внесено зміни: рішенням одинадцятої сесії
Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 450, рішенням тринадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 28
липня 2021 року № 585, рішенням чотирнадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання (перше пленарне засідання) від 25 серпня 2021 року № 652.
Напрями діяльності та заходи Програми Програма придбання обладнання для облаштування вуличних дитячих та спортивних майданчиків у Пирятинській міській
територіальній громаді на 2021 рік

529 600

Інформація про виконання заходів

Виконано
(в розрізі заходів по результативних
показниках та досягнутих
результатах)

Придбано та встановлено ігровий
комплекc та гойдалки подвійні-2 шт.
по вул. Полтавська (в районі будівлі
5А)

Невиконано
(обгрунтування
причин
невиконання )

Інші кошти

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

529 600

529 600

Всього

Інші кошти

Спеціальний
фонд

530 000

Загальний
фонд

530 000

Всього

Інші кошти

530 000

530 000

530 000

Придбання ігрового
комплекcу та гойдалки
подвійної з монтажем
по вул. Полтавська (в
районі будівлі 5А)

530 000

1.

Спеціальний
фонд

Обсяги, затверджені програмою, гривень Виділені обсяги фінансування, грн. коп.
Фактично використано, грн. коп.
у тому числі
у тому числі
у тому числі
Всього Бюджет міської ТГ
Всього Бюджет міської ТГ
Всього Бюджет міської ТГ

Всього

Захід

Загальний
фонд

№

165 000

Придбано та змонтовано штучне
покриття по вул. Полтавська 5А,
(площею 240 м2)
Придбано для облаштування
майданчиків: щебінь фракції 5-20
мм-21 т, щебінь фракції 10-20 мм160,52 т гранвідсів фракції 0,5-5 мм87,2 т , пісок річковий-22 т,
бордюри-64 шт.

349 500

Придбано та облаштовано
спортивне обладнання (жим від
грудей-верхня тяга 2 шт., орбітрек 2
шт.,мультистанція 2 шт.)
по вул. Урожайна, м.Пирятин,
c. Малютенці ,Лубенського району
Встановлено модульну спорудуроздягальню
(з монтажем) у м.Пирятин

368 000

325 530

Придбано та встановлено
3 комплекти дитячого обладнання в
складі : гойдалка на металевих
стійках з гнучкою підвіскою
двомісна, ігровий комплекс для
дітей від 3 до
6 років, гойдалка-балансир,
карусель по вул. Соборна 45, вул.
Європейська 155 А, м. Пирятин; с.
Малютинці, Лубенський район

237 810

163 109,26

165 000
163 109,26
325 530

325 530
237 810
349 500
368 000

420 000
373 000

237 810

165 000
163 109,26

165 100
240 000

330 000

250 000

165 100
250 000
330 000
240 000

165 100
420 000
373 000

420 000

240 000

330 000

250 000

165 100

165 100
250 000

250 000

373 000

Придбання
(з монтажем)
обладнання для
скейтбордінгу по вул.
Визволення,2Б в
м.Пирятин
Полтавської області

373 000

7.

330 000

240 000

6. Придбання модульної
споруди-роздягальні
(з монтажем) у
м.Пирятин
Полтавської області

240 000

Придбання та
облаштування з
монтажем вуличного
спортивного
обладнання

330 000

5.

240 000

165 100

Придбання
3 комплектів дитячого
обладнання в складі :
гойдалка на металевих
стійках з гнучкою
підвіскою двомісна,
ігровий комплекс для
дітей від 3 до
6 років, гойдалкабалансир, карусель

330 000

4.

420 000

3. Придбання матеріалів
(щебінь, гранвідсів,
цемент, поребрик БР
100.20.8 та інше)

250 000

2. Придбання штучного
покриття з монтажем
по вул. Полтавська (в
районі будівлі 5А), (S
близько 200 м2)

Придбано
та встановлено обладнання для
скейтбордінгу по вул.
Визволення,2Б в м.Пирятин

Придбання
спеціального
обладнання
(з монтажем) для
облаштування
спортивного
майданчика по
вул.Гоголя у
м.Пирятин
Полтавської області
9.
Придбання
спеціального
обладнання (з
монтажем) для
облаштування
спортивного
майданчика в
с.Вишневе
Лубенського району
Полтавської області
10.
Придбання
спеціального
обладнання
(з монтажем) для
облаштування
спортивного
майданчика в с.
Каплинці Лубенського
району Полтавської
області
11. Будівництво дитячого
майданчика на розі
вул.Соборна та
пл.Героїв Майдану, в
м.Пирятин
Полтавської області

67 200

Придбано та змонтовано обладнання
(жим від грудей-верхня тяга 1 шт.,
упор для пресу 1 шт., гребний
тренажер 1 шт., орбітрек 1 шт.)
для облаштування спортивного
майданчика по вул.Гоголя у
м.Пирятин

92 500

Придбано та змонтовано спеціальне
обладнання (мультифітнесстанція,
жим ногами горизонтальний,
гребний тренажер, повітряний
ходок)
для облаштування спортивного
майданчика в с. Вишневе
Лубенського району

121 000

Придбано та змонтовано обладнання
(жим від грудей-верхня тяга,жим
ногами,маятник,повітряний
ходок,прес з упором на руки,
розгинач стегна, гіперекстензія,
гребний тренажер; велотренажер)
для облаштування спортивного
майданчика в с. Каплинці
Лубенського району

1 218 014

67 200
92 500
121 000
1 218 014

67 300
114 000
122 000
1 500 000

67 300
114 000
122 000
1 500 000

67 300
114 000
122 000
1 500 000

1 500 000

122 000

114 000

67 300

8.

Завершено будівництво дитячого
майданчика (комплекс „Хортиця“,
дві гойдалки, карусель та паркові
лавки), основа виконана із гумової
плитки,площею 202 кв.м. на розі
вул.Соборна та пл.Героїв Майдану,
в м.Пирятин

Встановлено мультифункціональний
спортивний майданчик (комплекс з
підвісною системою рукоятей-1 шт,
лавка з упором для пресу-1 шт, упор
для віджимання -1 шт, бруси для
віджимання подвійні -1шт, турнік
потрійний-1 шт, тумба для стрибків3 шт, лавка -1 шт, урна металева-1
шт, інформаційний стенд-1 шт,
рукохід-драбина-1 шт), гумова
плитка-140 кв.м. по вул.
Європейська, 4А,4Б

2 216 214

48 000
1 305 940

48 000
1 469 049,26

163 109,26

48 000
3 685 263,26

2 596 300

48 000
1 313 100

48 000
1 563 100

250 000

48 000
4 159 400

2 596 300

48 000
1 313 100

48 000
1 563 100

Секретар ради

250 000

48 000
Всього

4 159 400

12. Мультифункціональни
й спортивний
майданчик по вул.
Європейська, 4А,4Б

Сергій ПАЗЮК

