ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 97

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми
оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році

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 та рекомендації постійних
комісій, міська рада
ВИРІШИЛА:
затвердити звіт відділу освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
(Шерзой Н.Г.) про використання коштів бюджету Пирятинської міської
територіальної громади в сумі 771 381 грн 00 коп., у тому числі загального фонду
– 687 153 грн 00 коп., інші кошти – 84 228 грн 00 коп., на виконання заходів
Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 97
Інформація про виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році
1. Код програмної класифікації Головний розпорядник коштів: Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
2. Відповідальний виконавець Програми: Відділ освіти, молоді та спорту Пирятинської міської ради
3. Назва Програми „Програма оздоровлення та відпочинку дітей у 2021 році.
Затверджено рішенням 7 сесіїї Пирятинської міської ради восьмого скликання від 24 лютого 2021 року № 124.
Внесені зміни рішенням 17 сесіїї Пирятинської міської ради 8 скликання від 27 жовтня 2021 року № 754.
Напрями діяльності та заходи Програми

Відшкодування
частини вартості
путівки до закладів
1. оздоровлення та
відпочинку
Полтавської області
влітку 2021 року
Оплата вартості
путівок до закладів
оздоровлення та
2.
відпочинку України
відповідно до умов
Програми
Всього

Секретар ради

891250

891250

534750

0,00

713000

356500

390000

390000

390000

0,00

0,00

390000

390000

390000

1281250

1281250

924750

0,00

356500

1103000

1103000

746500

0,00

0,00

0,00

356500

0,00

381381

390000

356500 771381

Сергій ПАЗЮК

Інформація про
виконання заходів

297153

390000

687153

297153

390000

687153

0,00

0,00

Інші кошти

Спеціальний
фонд

Загальний
фонд

у тому числі
Бюджет міської ТГ

Всього

Інші кошти

Спеціальний
фонд

Всього

Всього
713000

Загальний
фонд

у тому числі
Бюджет міської ТГ

356500

Фактично використано, грн. коп.
В
с
ь
о

Виділені обсяги фінансування, грн. коп.

Інші кошти

Спеціальний
фонд

Всього

Загальний
фонд

Обсяги, затверджені програмою,
гривень
у тому числі
Бюджет міської ТГ

Захід

Всього

№

Виконано
Невико
(в розрізі заходів по нано
результативних
(обгрун
тування
показниках та
причин
досягнутих
результатах)
невико
нання )

Направлено на
оздоровлення 43
(20 хл. 23 дівч.)
84228 дитини до 9 закладів
оздоровлення та
відпочинку
Полтавської області.

0,00

0,00 84228

Направлено на
оздоровлення 39 (26
хл. 13 дівч.) дітей до
„Спортивнооздоровчого
комплексу
„Супутник“ м.
Горішні Плавні.
Використано
Залишок

