
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ М ІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «£!) » СУ(ьлМлЯ- 2021 року № /0 ¥ - 0 9 і / / - ■ £ /

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 №1082-ІХ "Про Державний 
бюджет України на 2021 рік", рішення Переяславської міської ради від 
24.12.2020 №12-05-УІІІ "Про бюджет Переяславської міської територіальної 
громади на 2021 рік" ( зі змінами), та Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених Наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про; деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№1103/25880 ( у редакції наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2018 
№ 1209), наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 № 1098 «Про 
паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції 
України 21.01.2003 за № 47/7368 із змінами, наказу Міністерства фінансів 
України від 07.08.2019 року №336 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « 
Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік головним 
розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВК:

- 0213121 -  утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб;
- 0214082 -  інші заходи в галузі культури і мистецтва;
- 0217350 -  розроблення схем планування та забудови територій
(містобудівної документації).

2. Відповідальність за виконанням розпорядження покласти на 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради О.С. 
Степан енко.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

1087112100018

302781007197301001



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від «З/  »  2 0 ^  _року №

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 року № 1082-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2021 рік», рішення Переяславської міської ради 
від 24.12.2020 року № 12-05-УІІІ «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2021 рік» (із змінами) та Правил складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів 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», 
зареєстрованого в 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» зареєстрованого 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 паспортів бюджетних програм на 2021 рік головним 
розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КІЖВКМБ: 0213121, 0214082, 0217350 (паспорти додаються).

НАКАЗУЮ:

Начальник фінансового управління

0 0 7 3 4 4 0 0 0 0

308721007344100001



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів м ісцевого бю дж ету )

25.08.2021 р. № 163/07-09/11-21

0200000

Паспорт
бюджет ної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2 .

3.

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806
(код  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)

0 2 1 4 0 8 2

(найменування відповідального виконавця)

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код  за ЄДРПОУ)

10555000000

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етн ої програми згідно з Типовою  програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бю дж ету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -500000 гривень , у тому числі загального фонду -  500000 гривень та спеціального фонду -  0 
гри вен ь .

5. Підс тави для виконання бюджетної програми
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» №  280/97-ВР від 21.05.1997р.
2. Бюджетний кодекс України №  2456- IV від 08.07.2010 р.
3. «П рограма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги перед містом Переяславом, здійснення представницьких витрат та 
інших заходів на 2021 рік» затверджена рішенням переяславської міської ради від 22.10.2020 року № 09-92-VIІ
4 .Рішення П ереяславської м іської ради в ід 2 4 .12.2020 № 12-05- VIII "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік".
5. Рішення П ереяславської міської ради від 19.08.2021 № 24-14- VIII "Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року №  12-05-V 111 «Про бюджет 
Переяславської м іської територіальної громади на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Організація та проведення заходів на місцевому рівні



, ( 
/

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня організації відзначення міських, обласних, державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, заохочень за заслуги перед Переяславською 
міською  територіальною  громадою, здійснення представницьких та інших заходів.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

І Придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та представницьких цілей

2
Виплата грош ової винагороди до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та 

інших свят.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та 
представницьких цілей 350 000 0 350 000

2
Виплата грош ової винагороди до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, 

ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та інших свят. 150 000 0 150 000

Усього 5 0 0  0 0 0 0 5 0 0  0 0 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3

1 Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 
перед містом Переяславом, здійснення представницьких витрат та інших заходів на 2021 рік 500 000 0 500 000

Усього 5 0 0  0 0 0 0 5 0 0  0 0 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 3 6 7
1 за т р а т

Обсяг бюджетних призначень виділених на придбання сувенірної 
продукції з емблемою  міста, подарунків та нагород для урочистих 
заходів та представницьких цілей

грн. кошторис 350 000.00 0,00 350 000.00

2 3
бсяг бюджетних призначень для проведення заходів 
дзначення державних, професійних свят та ювілейних дат 
дприємств, установ , організацій та заслужених жителів міста

грн.

зодукгу

ількість сувенірної продукції з емблемою  міста, подарунків та 
ігород для урочистих заходів та представницьких цілей од.

ількість професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, 
іганізацій пам’ятних дат та інших свят од.

>ективності

гредня вартість 1 од. придбаної продукції для проведення
ходу грн.

:редні витрати на проведення 1 заходу грн.

:ості

інаміка кількості придбаної продукції у плановому періоді 
хповідно до показника попереднього періоду відс.

інаміка проведених заходів у плановому періоді відповідно до 
іктичного показника попереднього періоду відс.

хький голова

) Г О Д Ж Е Н О : ^

іансове управління Переяславської м іської ради

шльііик фінансового управління Переяславської міської ради

1)8.2021 р. \ |  |  р ? Л  3 А & А /



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів м ісцевого бю дж ету )

25.08.2021 р. №  163/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1 . 0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісц евого бю дж ету)
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету ) (код  за ЄДРПОУ)

2 . 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісц евого бю дж ету)
(найменування відповідального виконавця) (код  за ЄДРПОУ)

3. 0213121 3121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 10555000000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісц евого бю дж ету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю д ж еіу )

(код  Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етн ої програми згідн о з Типовою  програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бю дж ету)

(код  бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2185050 гривень , у тому числі загального фонду -  2185050 гривень та спеціального фонду -  0 
гри вень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України № 2456-VI від 08.07.2010 р.(зі змінами та доповненнями).

2. Указ Президента України "Про місцеве самоврядування в Україні" №  280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями).

3. Наказ М іністерства соціальної політики України № 526 від 18.05.2015р. "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, 
закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами).

4. Постанова КМУ № 1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бю джетної сфери"
5. Комплексна програма діяльності міського центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді Переяслав-Хмельницької міської ради « Надія та Добро» на 2018-2022 роки, затверджена 
рішенням П ереяслав-Х мельницької міської ради від 30.11.2017 року № 13-45-У1І. (зі змінами).

6 .Рішення Переяславської м іської ради від 24.12.2020 року№І2-05-У1І1 "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі змінами).



7. Постанова КМУ від 01.06.2020 № 479 "Деякі питання діяльності центрів соціальної служби"

8 . Закон України від 17.01.2019 №2671-У1П "Про соціальні послуги"

10. Рішення П ереяславської м іської ради від 18.03.2021 № 28-08-УІІІ " Про затвердження в новій редакції положення про центр соціальних служб Переяславської міської ради його 
структури та штатної чисельності".

11. Рішення Переяславської м іської ради від 19.08.2021 № 24-14- VIII "Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року №  12-05-VIII «Про бюджет 
Переяславської м іської територіальної громади на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення ум ов функціонування центрів соціальних служб

7. М ета бюджетної програми
1. Забезпечення умов функціонування центрів соціальних служб .
2. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Надання соціальних послуг ді тям,молоді та сім ’ям,які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

2
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1

Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім ’ям,які опинились у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги; 2 174 861 0 2 174 861

2
Здійснення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та 
сім'ям, які опинились у складних житгсвих обставинах 10 189 0 10 189

Усього 2  1 8 5  0 5 0 0 2  1 8 5  0 5 0



10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п

Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Комплексна Програма « Надія та Добро» на 2018-2022 роки у м.Переяславі 2 185 050 0 2 185 050

Усього 2  1 8 5  0 5 0 0 2  1 8 5  0 5 0

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3 6 7

1 затрат
Обсяг бюджетних призначень на утримання центру соціальних 
служб

грн. кошторис 2 174 861,00 0,00 2 174 861,00

Фонд оплати праці центру соціальних служб грн. Кошторис 2 012 420,00 0,00 2 012 420,00
Обсяг бюджетних призначень спрямованих на здійснення заходів 
із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних 
послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

грн. кошторис 10 189,00 0,00 10 189,00

2 продукту

Кількість центрів соціальних служб од.

Рішення Переяславської 
міської ради від 
18.03.2021 № 28-08-УІІПро 
затвердження в новій 
редакції положення "Про 
центр соціальних служб 
Переяславської міської 
ради його структури та 
штатної чисельності"

1,00 0,00 1,00

Кількість штатних працівників центру од. Штатний розпис 14,75 0,00 14,75

Загальна площа приміщень кв. м.
Договір оренди 
індивідуального 
визначення майна

329,20 0,00 329,20

кількість спеціалістів, залучених до заходів од. Журнал обліку групових 
заходів 02-03

4,00 0,00 4,00

кількість заходів центру од.

Картка обліку СЖО. ВПО; 
картки обліку по роботі з 
сім'ями 3 ДІТЬМИ 3 
особливими потребами

14,00 0,00 14,00

кількість звернень до центру од. Звітні дані 350,00 0,00 350,00
Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних 
служб для сі’ї  та молоді

осіб Звіт з соціальної роботи, 
внутрішній облік

550,00 0,00 550,00



1 2 3 4 5 6 7

Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги осіб Журнал обліку групових 
заходів, звітні дані 420,00 0,00 420,00

3 ефективності

Середні витрати на утримання одного центру грн. Річний кошторис 2 174 861,00 0,00 2 174 861,00

Середні витрати на утримання одного працівника центру грн.
Розрахункової 
відношення кошторису по 
з/пл до штатного розпису)

136 435,26 0,00 136 435,26

Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді грн.

Розрахунково) 
відношення кошторису до 
Ж урналу обліку групових 
заходів 02-03)

728,00 0,00 728,00

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених 
центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді грн.

Розрахункової 
відношення кошторису до 
Журналу обліку групових 
заходів, звітні дані)

19,00 0,00 19,00

4 якості

Рівень задоволення кількістю наданих послуг центром соціальних 
служб відс.

Розрахунково) 
відношення загальної 
кількості звернень до 
кількості наданих послуг)

27,00 0,00 27,00

Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру 
соціальних служб порівняно з минулим роком відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
осіб, ячким надані 
соціальні послуги в 
порівнянні з минулим 
роком)

1 12,00 0,00 112,00

Динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
осіб, яким надані 
соціальні послуги в 
порівнянні з минулим 
роком)__,

129,00 0,00 129,00

Міський голова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю дж ету )

25.08.202! р. №  163/07-09/11- 2 1

Паспорт

1 . 0 2 0 0 0 0 0

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2 .

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

0 2 1 0 0 0 0

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806

3 .

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

0 2 1 7 3 5 0

(найменування відповідального виконавця)

70 сл цддт Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної
документації)

(код за ЄДРПОУ)

10555000000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

, ... , (код Функціональної (найменування бю дж етної програми згідно з  Типовою  програмною класифікацією видатків та (код 1 її пової програмної класифікації видатків та . А  ̂
г , класифікації видатків та кредитування м ісцевого ою дж ету)  

кредитування м ісцевого бю дж ету) ^
кредитування бю дж ету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 350000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  350000 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

І .Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №  12-05-VII! " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).

2. Програма розробки містобудівної документації в м. Переяславі на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від З і .10.2019 № 13-74-VII (із наступними 
зм ін ам и )"

3. Рішення Переяславської міської ради від 19.08.2021 № 24-14- VIII "Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 року № 12-05Л/ІІІ «Про бюджет 
Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік».



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Врегулювання режиму використання існуючих територій, та з метою визначення планувальної організації, функціонального призначення, просторової композиції і параметрів 
існуючої забудови кварталу, та його реконструкції з врахуванням вимог історико-архітектурного опорного плану міста, з метою уточнення документації «Генеральний план".

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Розробка Детального плану території частини міста Переяслава, розташованої в межах вул. Спортивна, вул. Ш кільна та річки Альта

2 Розроблення схем планування та забудови території по внесенню змін до Генерального плану, плану зонування (зо нінгу) с.Гайшин,с.Мирське, с.Гребля Бориспільського району

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Розробка детального плану території частини міста Переяслава, розташованої в межах вул. Спортивна, вул. 
Ш кільна та річки Альта 0 50 000 50 000

2
Розроблення схем планування та забудови території по внесенню змін до Генерального плану, плану 
зонування (зонінгу) с.Гайшин, с.Мирське, с.Гребля Бориспільського району 0 300 000 300 000

Усього 0 3 5 0  0 0 0 3 5 0  0 0 0

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№
з/п Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма розробки містобудівної документації в м. Переяславі на 2020-2022 роки 0 350 000 350 000
Усього 0 3 5 0  0 0 0 3 5 0  0 0 0



11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 за тр ат

Обсяг бюджетних призначень для розробки детального плану 
території частини міста Переяслава, розташ ованої в межах вул. 
Спортивна, вул. Ш кільна та річки Альта

грн. Кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00

Обсяг бюджетних призначень на розробку схем планування та 
забудови території по внесенню змін до Г енерального плану, 
плану зонування (зонінгу) с.Гайшин, с.Мирське с.Гребля 
Бориспільського району

грн. Кошторис 0,00 300 000,00 300 000.00

2 продукту

Кількість розроблених Детальних планів території частини міста 
Переяслава, розташ ованої в межах вул. Спортивна, вул. Шкільна 
та річки Альта

шт.

Додаток 1 до рішення 
Переяславської міської 
ради від 24.12.2020 № 02- 
05-Х/ІІ

0,00 1,00 1,00

Кількість виготовлених схем планування та забудови території по 
внесенню змін до Генерального плану, плану зонування (зонінгу) 
с.Гайшин,с.Мирське, с.Гребля Бориспільського району

шт.

Програма розробки 
містобудівної 
документації у м. 
Переяславі на 2020-2022 
роки

0,00 1,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на розробку одного Детального плану території 
частини міста Переяслава, розташ ованої в межах вул. Спортивна, 
вул. Ш кільна та річки Альта

грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості розроблених 
Детальних планів 
території частини міста 
Переяслава, розташованої 
в межах вул.Спортивна, 
вул. Шкільна та річки 
Альта)

0,00 50 000,00 50 000,00

Середня вартість виготовлення однієї схеми планування та 
забудови території по внесенню змін до Генерального плану, 
плану зонування (зонінгу) с.Гайшин, с.Мирське, с.Гребля 
Бориспільського району

грн.

Розрахунково ( 
Відношення кошторису до 
Програми розробки 
містобудівної документаці 
у м.Переяславі на 2020- 
2022 роки)

0,00 300 000,00 300 000,00

4 якості
Рівень готовності Детального плану території частини міста 
Переяслава, розташ ованої в межах вул. Спортивна, вул. Шкільна 
га річки Альта

відс. Акти виконаних робіт 0,00 100.00 100,00

Рівень готовності схеми планування та забудови території по 
внесенню змін до Генерального плану, плану зонування (зонінгу) відс. Акт виконаних робіт 0,00 100,00 100,00



1 2

с.Гайшин, с.Мирське, с.Гребля Бориспільського району

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

и'к ф інансового управління Переяславської міської ради

К Я К р  3/гО Г-Лягґ
а / * * / р /- # з

Й7, ° ^ й

г 7  Г п  П
,* \ \  Ч. ЧД1 "Я '  ^  ^

9т п и і,М


