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Про затвер дж ення зм ін  до паспорта  
бю дж етної п рогр ам и на 2020 рік

Відповідно до Закону України «Про Державний бю джет України на 2020 
рік» від 14.1 1.2019 № 294-ІХ , рішення Переяславської м іської ради № 09-78-УП 
від 19.12.2019 " Про бюджет міста П ереяслава на 2020 рік», рішення 
П ереяславської міської ради від 20.02.2020 року № 12-80-VII « Про внесення 
змін до ріш ення Переяславської міської ради від 19.12.2019 №  09-78-VII «Про 
бюджет міста П ереяслава на 2.020 рік», розпорядження міського голови 
№ 97/07-09/11-20 від 30.04.2020 « Про внесення змін до бюджету міста» та 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 
про їх виконання, затверджених Наказом М іністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованим в 
М іністерстві ю стиції України 10.09.2014 за № 1103/25880 ( у редакції наказу 
М іністерства фінансів України від 29.12.2018 № 1209) та наказу М іністерства 
фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про паспорти бю джетних програм», 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 21.01.2003 за №  47/7368 із 
змінами, наказу М іністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про 
внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України», керуючись п 
20 ч 4 ст. 42 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні»:
1. Затвердити зміни до паспорту' бюджетної програми на 2020 рік головним 
розпорядником коштів по якому є Виконавчий комітет П ереяславської міської 
ради за наступними КТП КВК МБ:
- 0212144 — централізовані заходи з лікування хворих, на цукровий та 
нецукровий діабет.
2. В ідповідальність за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.В.Губенко.
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Переяславська міська рада
99/07-09/11-20 від 05.05.2020
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року№  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
________ Виконавчого комітету Переяславської міської ради_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ

у  0£ 06.Я/)М)/уом УЖ /сУ -О Я /ІЇ-М )

_______Фінансового управління Переяславської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

4Сд Об.! 0£ / / А6/04-03___________
0

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

0210000

(н ай м ен у ван н я  головн ого  р о зп о р яд н и к а  кош тів  м ісц ево го  б ю д ж ету ) 

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

0212144 2144 0763

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Централізовані заходи з лікування хворих на 
__________ цукровий та нецукровий діабет 10207100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків га видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 870027,00 гривень, у тому числі загального фонду - 870027,00 гривень та 
спеціального фонду -0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:____________________________________
1 Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
2 Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2546-VII)



3 Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р. 2801-ХІІ
4 Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019 року №294-ІХ/
5 Рішення Переяславської міської ради № 09-78-УІІ від 19.12.2019 " Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік "

6 Рішення Переяславської міської ради від 20.02.2020 року №12-80-УІІ « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 
19.12.2019 № 09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

7 Розпорядження міського голови №97/07-09/11-12 від 30 квітня 2020 року " Про внесення змін до бюджету міста"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п Ціль державної політики
1 Зменшення рівня смертності серед населення
2 Збереження здоров’я населення
3 Підвищення рівня надання медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення епідем іологічного благополуччя населення, зниж ення рівня захворю ваності та смертності населення, забезпечення надання м едичної 
допомоги окремим категоріям  хворих

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами відпущеними за рецептами лікарів

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1

Забезпечення хворих на 
цукровий та нецукровий 
діабет лікарськими 
засобами відпущеними 
за рецептами лікарів

870027,00 870027,00

Усього 870027,00 870027,00

до Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1.Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами відпущеними за рецептами лікарів

1.1 затрат



Обсяг видатків на 
безоплатне придбання 
інсуліну та мініріну 0,2 за 
рецептами лікарів 
громадянам, які хворіють 
на цукровий та нецукровий 
діабет

гри. кошторис 870027,00 870027,00

1.2 продукту
Кількість хворих по 
місту, що 
забезпечуються 
інсуліном та мініріном 
0,2

осіб Реєстр пацієнтів 189 189

1.3 ефективності
Середні витрати на 
забезпечення 
медикаментами 1 
хворого

грн./рік

Відношення (кошторису 
до реєстру пацієнтів)

4603,00 4603,00

1.4 якості
Динаміка кількості хворих 
забезпечених лікарськими 
засобами %

Відношення (реєстру 
пацієнтів за поточний 

рік до реєстру 
пацієнтів до 

попереднього року)

123,5 123,5

Міський голо

ПОГОДЖЕНО:

Т.КОСТІН
(підпис)

Начальник фінансового управл 
Переяславської міської ради

Дата погодження 

М. П.

06. Оо. ЛОекО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю.ЖАРКО
У і 
(гАдпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



П ЕРЕЯСЛ АВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Ф ІНАНСОВЕ УП РАВЛІН НЯ

Н А К А З

від « С В » л   20 Л С  року № Л & / 0 4 - 0 3

Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2020 рік

Відповідно до Закону України від 14.11.2019 року № 294-ІХ «Про Державний 
бюджет України на 2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 
року № 09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення 
Переяславської міської ради від 20.02.2020 року № 12-80-УІІ «Про внесення змін 
до рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава на 2020 рік», розпорядження міського голови від 
30.04.2020 року № 97/07-09/11-20 «Про внесення змін до бюджету міста» та 
Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, річного 
звіту про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу виконання бюджетних 
програм, оцінки ефективності бюджетних програм, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1103/25880 (із змінами) (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 
29.12.2018 року № 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 
року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованим в Міністерстві 
юстиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 із змінами, наказу Міністерства 
фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України»

Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2020 рік головним 
розпорядником коштів по якому є Виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КТПКВК МБ 0212144 (паспорт додається).

НАКАЗУЮ :

Начальник фінансового управл Юлія ЖАРКО

ЗО 0 0 0 4 0 4 7 0 0 0

308720004047700001


