ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
двадцять сьомої сесії восьмого скликання

23 лютого 2022 року

№ 71

Про затвердження звіту про надходження та використання коштів бюджету
Пирятинської міської територіальної громади на виконання заходів Програми
організації рятування людей на водних обʼєктах міста Пирятина у літній період
2021 року
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 загального фонду бюджету Пирятинської міської
територіальної громади в сумі 60 813 грн 44 коп. на виконання заходів
Програми організації рятування людей на водних обʼєктах міста Пирятина у
літній період 2021 року, що додається.

Міський голова

Андрій СІМОНОВ

Додаток
рішення двадцять сьомої сесії
Пирятинської міської ради
восьмого скликання
23 лютого 2022 року № 71
Інформація про виконання
Програми організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2021 року
1.Код програмної класифікації 02 Головний розпорядник коштів: Виконавчий комітет Пирятинської міської ради
2.Відповідальний виконавець Програми: КП „Каштан“
3.Назва Програми Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2021 року.
Затверджено рішенням одинадцятої сесії Пирятинської міської ради восьмого скликання від 26 травня 2021 року № 448.
Напрями діяльності та заходи Програми Програма організації рятування людей на водних об’єктах міста Пирятин у літній період 2021 року

у тому числі

Всього

у тому числі

Всього

Всього

Загальний
фонд

61 406

61 406

61 406

61 406

61 406

48 630,78 48 630,78 48 630,78

2

Єдиний
соціальний
внесок 22%

13 509

13 509

13 509

13 509

13 509

13 509

10 697,66 10 697,66 10 697,66

Загальний
фонд

Загальний
фонд

61 406

Всього

Всього

1

Оплата праці
(заробітна плата
3 чол.,плата
святкових,
відпускних)

Спеціальний
фонд

Захід

Спеціальний
фонд

№

Всього

Інформація про виконання заходів

Бюджет міської ТГ
Інші кошти

Бюджет міської ТГ
Інші кошти

Бюджет міської ТГ

Фактично використано, грн. коп.

Інші кошти

у тому числі

Виділені обсяги фінансування, грн. коп.

Спеціальний
фонд

Обсяги, затверджені програмою, гривень

Невикона
но
Виконано
(обгрунту
(в розрізі заходів по
вання
результативних показниках
причин
та досягнутих результатах)
невикона
ння )
Залучено на рятувальному
посту, щодо дій у випадках
надзвичайних ситуацій на
водних обєктах та безпечних
місць відпочинку за
червень- серпень м-ць 3
чол., відпр. 1296 л/год.

3

Оплата послуг
навчання за
програмою
„Оволодіння
навичками робіт
плавцярятувальника у
місцях масового
відпочинку
населення на
водних
об’єктах“

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

1 485

Всього

76 400

76 400

76 400

76 400

76 400

76 400

Секретар ради

1 485

1 485

1 485

60 813,44 60 813,44 60 813,44

Сергій ПАЗЮК

Проведено навчання 3
чоловік
за програмою «Оволодіння
навичками робіт плавцярятувальника»

