
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Ф ІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від « Л ? » У їС О -б/ТиІЇЛ / 20 1 0  року

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм 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-VII «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення 
Переяславської міської ради від 02.04.2020 року № 06-84-VII «Про внесення змін 
до рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про 
бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 
20.08.2020 року № 13-89-УІІ «Про внесення змін до рішення Переяславської 
міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 
2020 рік», рішення Переяславської міської ради від 17.09.2020 року № 08-90-VII 
«Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 року 
№ 09-78-VII «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік», рішення Переяславської 
міської ради від 22.10.2020 року № 12-92-УІІ «Про внесення змін до рішення 
Переяславської міської ради від 19.12.2019 року № 09-78-УІІ «Про бюджет міста 
Переяслава на 2020 рік» 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»

НАКАЗУЮ :
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2020 рік головним 

розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет Переяславської міської ради 
за КТПКВК МБ: 0210160, О212152<20^ШІР2?:О215О12 (паспорти додаються).

Начальник фінансового управ,

09689 ■

Юлія ЖАРКО

3087200096894



П ЕРЕЯСЛ АВСЬКИ Й  М ІСЬКИЙ ГОЛОВА

від 2020

Р О З! II О Р Я Д  Ж Е Н Н а
2020 року

П р о  за тве р д ж е н н я  зм ін  п асп о р т ів  
бю д ж етн их  п р о гр ам  на 2020 р ік

В ідповідно до Закону У країни «Про Д ерж авний  б ю дж ет У країни  на 2020 
рік» від р 4 .11.2019 № 294-ІХ , рішення П ереяславської м іської ради від
19.12.2019 |№ 09-78-УІ1 " Про бю дж ет міста П ереяслава  на 2020 рік», рішення 
П ереяславської м іської ради від 02.04.2020 року № 06-84-У И  « П ро внесення 
змін до р іш ення П ереяславсько ї м іської ради від 19.12.2019 №  09-78-УІІ «Про 
бю дж ет м іста П ереяслава  на 2020 рік», рішення П ереяславсько ї м іської ради від
20.08.2020 №  13-89-УІІ " П ро внесення змін до р іш ення П ереяславсько ї міської 
ради від 19.12.2019 №  09-78-УІІ "Про бю дж ет міста П ереяслава  на 2020 рік", 
рішення П ереяславсько ї міської ради від 17.09.2020 №  08-90-УИ " Про 
внесення змін до р іш ення П ереяславської м іської ради від 19.12.20119 
№  09-78-УІІ "Про бю дж ет міста П ереяслава на 2020 рік", рішення 
П ереяславської м іської ради від 22.10.2020 №  12-92-У1І " Про внесення змін до 
рішення П ереяславсько ї  м іської ради від 19.12.2019 №  09-78-У ІІ "Про бю дж ет 
міста Переяслава  на 2020 рік" та Правил складання паспортів бю джетних 
програм місцевих бю дж етів  та звітів про їх виконання, затвердж ених Наказом 
М іністерства ф інансів  У країни від 26.08.2014 № 836 «П ро деякі питання 
запровадження програмно-ц ільового  методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованим  в М іністерстві ю стиції України 10.09.2014 за 
№1 103/25880 ( у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 .12 .20І8  
№ 1209) та наказу М іністерства  фінансів У країни від 29.12.2002 №  1098 «Про 
паспорти бю д ж етних  програм», зареєстрованого в М іністерстві юстиції 
України 21)01.2003 за №  47/7368 із змінами, наказу М ін істерства  фінансів 
України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів 
М іністерств^ фінансів  України», керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону України « 
Про місцеве; самоврядування в Україні»:
1. Затвердити зміни до паспортів бю дж етних програм на 2020 рік головним 
розпорядником кош тів по якому є Виконавчий комітет П ереяславської міської 
ради за наступним  КТГІКВК МБ:
- 0210160 - керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об 'єднаних територіальних громадах;
- 0212152 - інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я;
- 0213242 - інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення;

230/07-09/11-20 від 22.10.2020
Перояславськз міська рада

3087200095309

102711800002830000



- 0215012:-- проведення навчально-тренувальних зборів і зЦагань з 
неолімпійрьких видів спорту.
2. В ідповідальність  за  виконанням  розпорядж ення поікласти на керуючу 
справами Ьикондвїщго комітету Гребенщ икову О.Ю .
3 .К о н т р о л і ь , ^ ^ ^ ^ ^ ^  цього розпорядження залиш аю  за собою.

Т. КОСТІ н
О ГР ЕБ ЕН Щ И КО В 
И. М ЕДВЕДЕМ КО 
В БРЕНБ

Переяславська міська рада

230/07-09/11-20 від 22.10.2020

3028200095302

108711200002830000



М іському голові 

Тарасу КОСТІНУ

Клопотання

Відповідно до рішення Переяславської м іської ради від 22.10.2020 № 133-92- 
VII « Про внесення змін до «Програми розробки документації із землеустрою в 
м. Переяславі на 2020-2022 роки», затвердженої рішенням міської ради від 
31.10.2019 № 03-80-УИ , зі змінами від 20.02.2020» прошу внести зміни в 
паспорт бюджетної програми на КТПКВК МБ 0217130 у 1 пункт «Розробка 
проектів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок виконавчому 
комітету П ереяславської міської ради».

Начальник відділу з питань 

використання земель та

земельного кадастру Олена Ш ОСТАЛЬ

266/4-20 від 23.10.2020
108704200002066000



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року№ 1209)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Ж /л ЖД; ,Ж О 0/7Ш ,- Л Я  1 0 / ьО М / У Л З О , '
Наказ
Фінансового управління Переяславської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет Переяславської міської ради 02 33201806

2.

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за Є Д Р ІІО У )
місцевого бюджету)

021 33201806

3.

(найменування відповідального виконавця)

0210160 0160 0111

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника

Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах

(код за ЄД РІ ІОУ)

10207100000
(код Програмної класифікації 

видатків га кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 18 006 511,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18 006 511,00 
гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:______________________________________



! Бюджетний кодекс України №2456-VI від 08.07.201 Ор. ( зі змінами та доповненнями)
2 Указ Президента України « Про стратегію сталого розвитку» Україна 2020» від 12.01. 15р.№5/2015.
3 Закон України « Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 14.11.2019р. №294-ІХ
4 Закони України « І Іро місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р.( зі змінами та доповненнями).
5 Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
6 Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів»» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194).
7 Постанова від 09.03.2006 р. №268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, 

органів прокуратури, суддів та інших органів» ( зі змінами).
8 Постанова Кабінету Міністрів №100 від 08.02.1995 року « 1 Іро затвердження порядку обчислення середньої заробіт ної плати»
9 Наказ Міністерства праці України від 02.10.1996 р. №77 « Про умови оплати праці працівників, зайнятих обслуговуванням органів

виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів.»
10 Рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 №  09-78-V1I " Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік "

11 Рішення Переяславської міської ради 20.08.2020 №  13-89-VII від " І Іро внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 19.12.2019 
№09-78-VIl "Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

12 Рішення Переяславської міської ради 17.09.2020 №  08-90-V11 від " Про внесення змін до рішення І Іереяславської міської ради від 19.12.2019 
№>09-78-VII "Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

ІЗ Рішення Переяславської міської ради від 22.10.2020 року №12-92-УІІ « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 
19.12.2019 № 09-78-У1І «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

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

N 3/11 Ціль державної політики
1 Прийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста

7. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління органами місцевого самоврядування.

8.

Захист прав та законних інтересів територіальних громад, надання консультативно - методичної і практичної допомоги органам місцевого 
самоврядування.
Завдання бюджетної програми

1 Завдання



Керівництво і управління органами місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Керівництво і 
управління органами 
місцевого 
самоврядування

18006511,00 18006511,00

Усього 18006511,00 18006511,00

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

Ори)

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 Керівництво і управління органами місцевого самоврядування

1.1. затрат
кількість штатних 
одиниць од. Штатний розпис 70,25 70,25
Площа
адміністративних
приміщень Кв.м. І н вентаризаці йна сп рава 1078,7 1078.7
Фонд оплати праці гри. Кошторис 16239703,00 16239703,00

1.2. продукту
Кількість отриманих 
листів, звернень, заяв, 
скарг та виданих 
довідок Од.

Книга прийому 
громадян 9622 9622

Кількість отриманих 
та підготовлених 
нормативно правових 
актів Од. Журнал реєстрації 40 40

Кількість проведених 
засідань, нарад, 
семінарів Од. Журнал реєстрації 26 26

1.3. ефективності
Витрати на утримання 
однієї штатної 
одиниці

Гри.

Розрахунково( відношення 
кошторису до 

затвердженого штатного 
розпису) 23)170.15 231 170,15

Кількість виконаних 
нормативно- правових 

актів на одног о працівника Од.

Розрахунково( відношення 
журнал реєстрації до 
штатного розпису) 0,6 0,6



Кількість виконаних 
листів, звернень, заяв, 
скарг на одного 
працівника Од.

Розрахунково( відношення 
книги прийому громадян 

до штатного розпису) 137 137

1.4. якост і
Рівень задоволення 
кількістю звернень

%

Розрахунково(автоматизов 
ана система контролю 

документообігу ДОКПРОФ)

100 100
Рівень задоволення 
кількістю наданих 
консультацій

----------- %

Розрахунково(автоматизов 
ана система контролю 

документообігу ДОКПРОФ)

100 100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Т.КОСТІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

'V «он -

Начальник фінансового управління 
Переяславської міської ради

Дата погодження ^  ̂ \у4СО$/Х/£с£ґ ій£)̂ Х)̂  
М. II.

Ю.ЖАРКО

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО  
І Іаказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) у , . - -

Наказ
Фінансового управління Переяславської міської ради

' ш )3/П Л с&  ЛОЯОАОМ/ /У

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2020 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 02 33201806
• (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) •

Виконавчий комітет Переяславської міської ради
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)

021 33201806

3. 0212152

(найменування відповідального виконавця)

2152 0763

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРГІОУ)
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
І піні програми та заходи у сфері охорони

здоров'я 10207100000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 
бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 254 293,00 гривень, у тому числі загального фонду -254 293,00 гривень та
4 спеціального фонду - 0,00 і рішень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:________________________________________
1 Рішення Переяславської міської ради від 02.04.2020 року №06-84-УІ1 « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від

19.12.2019 №  09-78-V IІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"
2 Рішення Переяславської міської ради від 02.04.2020 року №04-84-VI І" І Іро затвердження міської цільової програми безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення міста Переяслава та за певними категоріями 
захворювань на 2020 рік"

3 Рішення Переяславської міської ради від 22.10.2020 року №12-92-УП « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від
19.12.2019 №  09-78-VIІ «І Іро бюджет міста Переяслава на 2020 рік"



4 Міська Програма " Цукровий та нецукровий діабет" на IV  квартал 2020 року, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 
22.10.2020 року № 11-92-УІІ

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

N з/п Ціль державної політики
1 забезпечення пільгових категорій населення міста лікарськими засобами (згідно чинного законодавства);

7. Мета бюджетної програми
Метою Програми е забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами пільгових категорій населення м. Переяслава для збереження їх життя і 
здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

N з/н Завдання
1 Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі амбулаторного лікування
2 Забезпечення хворих на цукровий і нецукровий діабет лікарськими засобами.
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5

1

Забезпечення 
лікарськими засобами 

пільгових категорій 
населення у разі 
амбулаторного 

лікування

200000,00 200000,00

2

Забезпечення хворих на 
цукровий і нецукровий 

діабет лікарськими 
засобами.

54293,00 54293,00

Усього 254293,00 254293,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
• (гри)



N з/п
Найменування 

місцевої/ регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5

1

Міська цільова програма 
безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських 
засобів у разі 
амбулаторного лікування 
окремих груп населення 
міста Переяслава та за 
певними категоріями 
захворювань на 2020 ріг

200000,00 200000,00

2
Міська Програма" 
Цукровий та нецукровий 
діабет"

54293 54293

Усього 254293,00 254293,00

N. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 о 4 5 6 7

1 Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі амбулаторного лікування

1.1 затрат
Обсяг видатків на 
забезпечення лікарськими 
засобами пільгових категорій 
населення у разі 
амбулаторного л і ку вам ня

гри. кошторис 200000,00 200000,00



1.2 продукту
Кількість препаратів, які 
планується відпустити за 
рецептами лікарів

уп.

Додаток до рішення 
Переяславської міської ради від 
02.04.2020 року №04-84-VII" Про 
затвердження міської цільової 
програми безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських 
засобів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп 
населення міста Переяслава та за 
певними категоріями 
захворювань на 2020 рік"

797 797

1.3 ефективності
Середня вартість однієї упаковки 
лікарського зачеобу

грн.

Розрахунково ( відношення 
кошторису до додатоку до 
рішення Переяславської міської 
ради від 02.04.2020 року №04-84- 
VII" Про затвердження міської 
цільової програми безоплатного 
та пільгового відпуску лікарських 
засобів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп 
населення міста Переяслава та за 
певними категоріями 
захворювань на 2020 рік"

251,00 251,00

1.4 ЯКОСТІ

%  забезпеченості лікарськими 
засобами хворих, в порівнянні 
з минулим роком

% Розрахунково 100 100

2 Забезпечення хворих на цукровий і нецукровий діабет лікарськими засобами.

2.1 затрат
Обсяг видатків на 
забезпечення хворих на 
цукровий та нецукровий 
діабет лікарськими засобами.

грн. кошторис 54293 54293

2.2 продукту

Кількість хворих на цукровий 
та нецукровий діабет чол. реєстр пацієнтів 193 193

2.3 ефективності



Середні витрати на 
забезпечення медикаментами 
1 хворого

гри. Відношення (кошторису до 
реєстру пацієнтів) 281,31 281,31

2.4 ЯКОСТІ
Динаміка кількості 

хворих забезпечених 
лікарськими засобами

%

Відношення (реєстру 
пацієнтів за поточний 
рік до реєстру пацієнтів 
до попереднього року)

1000 100

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Т. КОСТІ 11

(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник фінансового управління 
Переяславської міської ради

Дата погоджені пі 

М
І І «І І И/І Ї/Д/1\ І І 111 >1 -

л  У т ь / к м  л о & с /о м '

Ю . Ж А РК О

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О  
Наказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

І Іаказ

t- é to

Фінансового управління Переяславської м іської ради
Âlû Л 7 ZiûS/k Mlù Лі іЛОл о л л  л у

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 02 33201806

2 .

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДІ’І ІОУ)
місцевого бюджету)

021 33201806

3. 0213242

(найменування відповідального виконавця)

3242 1090

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄДРПОУ)
місцевого бюджету та номер в системі головного розпорядника

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення 10207100000

(код Програмної класифікації 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 248 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 248 500,00 і ривень
4

та спеціального фонду -0,00_ гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:__________________________________________
] Рішення Виконавчого комітету Персяслав-Хмельницької міської ради від 16.09.2019 року №377-20 « Про нагородження стипендією міської 

ради»
2 Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»№2998-Х1І від 05.02.1998 р.
3 Указ Президента України від 06.10.1999 №1284/99 «Про першочергові заходи ,щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки 

молодіжних громадських організацій».



4 Міська комплексна програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2016-2020 роки, затверджена рішенням Переяслав- 
Хмельницької міської ради від 24.12.2015 року №  05-04-УІІ (зі змінами)

5 Рішення Переяславської міської ради №  09-78- V II від 19.12.2019" Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік "
6 Рішення Переяславської міської ради від 22.10.2020 року №12-92-УІІ « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від

19.12.2019 №  09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

7 Рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради №317-30 від 15.09.2020 року « Про нагородження стипендією міської ради»

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

N з/п Ціль державної політики
1 Підтримка обдарованої молоді

7. Мета бюджетної програми
Комплексний підхід до створення сприятливих, соціальних, економ ічних фінансових та організаційних передумов для ж иттєвого  самовизначення і 
самореалізації молоді, розв’язання ї ї  нагальних проблем

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Виплата стипендій міської ради обдарованим дітям

2
Виплата премії творчим колективам до дня молоді за активну участь у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Виплата стипендій міської 
ради обдарованим дітям 239500,00 239500,00



2

Виплата премії творчим 
колективам до Дня молоді 
за активну участь у сфері 
молодіжної політики та 
національно-патріотичного 
виховання

9000,00 9000,00

У сьо го 248500,00 248500,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(гри)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Міськії комплексна програма 
підтримки та розвитку молоді 
«Молодь 1 Іерсяславщини» на 
2016-2020 роки затверджена 
рішенням Переяславської 
міської ради від 24.12.2015 
року № 05-04-У11 (зі змінами)

248500,00 248500,00

Усього 248500,00 248500,00

I I .  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 Виплата стипендій міської ради обдарованим дітям

1.1 затрат



Обсяг бюджетних призначень 
виділених на нагородження 
дітей стипендією

гри. кошторис 239500,00 239500,00

1.2 продукту
Кількість дітей, 
і іагороджсі і и х сти і іеі їді сю

осіб

Рішення виконавчого комітету 
1 Іереяславської міської ради 
№317-30 від 15.09.2020 року« 
1 Іро нагородження стипендією 
міської ради»

138 138

1.3 ефективності
Середня помісячна виплата 
стипендії на 1 дитину

гри.

Розрахунково (Відношення 
кошторису до рішення 
виконавчого комітету 
Переяславської міської ради 
№3 17-30 від 15.09.2020 року « 
Про нагородження стипендією 
міської ради»)

193,00 193,00

1.4 ЯКОСТІ

Динаміка кількості 
дітей .яким 
виплачується 
стипендія міської ради %

Розрахунково( 
відношення кількості 
дітей яким виплачується 
стипендія міської ради, 
порівняно з минулими 
періодами

215,6 215,6

2
Виплата премії творчим колективам до Дня молоді за активну участь у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного

виховання
2.1 затрат



Обсяг бюджетних 
призначень виділених для 
паї ороджен 11 я колективі в 
до Дня молоді_____________

гри. ко ш то р и с 9000,00 9000,00

2.2 продукту
Кількість колективів яким 
вручатиметься премія до 
Дня молоді

ш т

Рішення виконавчого комітету 
Персяслав-Хмельницької міської 
ради від 10.10.2018 року №350-18 
«Про схвалення змін до 
комплексної програми підтримки 
та розвитку молоді «Молодь 
Переяславщини» на 2016-2020 
роки»

2.3 ефективності
Середні витрати на 
виплату премії до Дня 
молоді для 1 колективу

гри

Розрахуй ково( ві дноше пня 
кошторису до Рішення 
виконавчого комітету Персяслав- 
Хмельницької міської ради від 
10.10.2018 року №350-18 «ГІро 
схвалення змій до комплексної 
програми підтримки та розвитку 
молоді «Молодь Переяславщини» 
на 2016-2020 роки»

3000,00 3000,00

100 100

Т. КОСТІ н

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ю . Ж А Г К О

(ініціали/ініціал, прізвище)

.■асько; /

.■а Пере»,

<Ро\ Ідентифікаційний /$
05408378 £>/,

ЯКОСТІ

Динаміка кількості 
колективів , нагороджених 
премією міської ради

Розрахунково ( відношення 
кількості колективі ,яким 
виплачена премія міської ради , 
порівняно з минулими роками)

М іський  голова

ІЮГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Переяславської м іської ради

Дата погодження 

М. II.
Л ?  Ж о ії/я М /



ЗА ТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗА ТВЕРД Ж ЕН О  
І Іаказ / розпорядчий документ
Виконавчого комітету Переяславської м ісько ї ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

аМ / Л О Л О /" " "  л / Л Л п ?

І Іаказ
Фінансового управління Переяславської міської ради

ЖУ ясо&т ж  М М аю ж  У 4 9 / с / - 03

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Виконавчий комітет1 Переяславської м ісько ї ради 02 33201806

2.
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Виконавчий комітет Переяславської м ісько ї ради
(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування (код за ЄД РП О У)

021 33201806

3. 0215012

( і іа й мену ва н 11 я в і дпові д«и і ь ного в и ко 11 а в і ія )

5012 0810

(код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування

Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з неолімпінських видів спорту

(код за ЄД РП О У)

10207100000
(код І Ірограмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 72 600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 72 600,00_ гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:______________________________________
1 Конституція України.
2 Закон України « Про фізичну культуру і спорт» №3808-ХІІ від 24.12.1993р.



3 Указ ІІрезидента України від 01.09.1998 року №963/98 « Про затвердження цільової комплексної програми « Фізичне виховання - здоров’я 
нації».

4 Рішення 1 Іереяслав-Хмельницької міської ради від 03.11.2016 р.№05-22 - V II “  Про затвердження комплексної програми розвитку фізичної 
культури та спорту в м. ГІереяславі-Хмельиицькому на 201 7-2021 роки».(зі змінами)

5 Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. « Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту».

6 Рішення Переяславської міської ради №  09-78-VII від 19.12.2019 " Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

7 Рішення І Іереяславської міської ради від 22.10.2020 року №12-92-УІІ « Про внесення змін до рішення Переяславської міської ради від 
19.12.2019 №  09-78-УІІ «Про бюджет міста Переяслава на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань
2 Придбання медалей та грамот.

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1

Проведення навчально- 
тренувальних зборів 3 
неолімпійських видів 
спорту 3 підготовки до 
регіональних змагань 67100,00 67100,00

2
Придбання медалей 
та грамот.

5500,00 5500,00

Усього 72600,00 72600,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми 
(гри)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Комплексна програма 
розвитку фізичної 
культури та спорту 
в місті Переяславі- 
Хмельницькому па 
2017-2021 роки

72600,00 72600,00

Усього 72600,00 72600,00

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 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань

1.1 затрат
Обсяг бюджетних 
призначень на 
проведення навчально- 
тренувальних зборів 3 
неолімпійських видів 
спорту з підготовки до 
регіональних змагань

грн кошторис ' 67100,00 67100,00

1.2 продукту
Кількість навчально- 
тренувальних зборів 3 
неолімпійських видів 
спорту

Од.
Єдиний календарний план 
спортивно-масових заходів 42 42

Кількість людиноднів 
навчально-
тренувальних зборів 3 
неолімпійських видів 
спорту

Од.
Єдиний календарний план 
спортивно-масових заходів 34 34

1.3 ефективності
Середня вартість одного 
людино-дня навчально- 
тренувальних зборів і 
неолімпійських видів спорту 3 
підготовки до регіональних 
змагань

1 ри.

Рішення виконкому від 
28.1 1.2017 №389-21 «Про 

затвердження норм витрат на 
11 ро веден 11 я спорти ВІ і их 
заходів місцевого рівня»

1974 1974

1.4 ЯКОСТІ



Динаміка кількості 
навчально-тренувальних 
зборів з неолімпійських 
видів спорту 3 підготовки 
до регіональних змагань 
порівняно з минулим 
поком

%

Розрахунково (відношення 
єдиного календарного плану 

на рік до плану минулих 
років)

100 100

2 Придбання медалей га грамот.
2.1 затрат

Обсяг бюджетних 
призначень на 
придбання медалей та 
грамот.

гри. кошторис 5500,00 5500,00

2.2 продукту
Кількість одиниць медалей, 
грамот, які планується 
придбати

од

Доповідна записка начальника 
відділу з питань фізичної 

культури, молоді та спорту
267 267

2.3 ефективності
Середня вартість 1 одиниці 
придбаного товару.

три

Розрахунково (відношення 
кошторису до доповідної записки 

начальника відділу -? питань 
фізичної культури, молоді та 

спорту)

21,00 21,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Переяславської міської ради

Дата погодження 

М. II.

Т.КОСТІН
(іиіціаііи/іміціал, прізвище)

Ю.ЖАРКО

(ініціали/ініціал, прізвище)


