
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N8 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.12.2021 р. №259/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет 1Іереяславської міської ради 33201806

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет 1

(найменування головног о розпорядника коштів місцевого бюджету )

Іереяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0212010 2010

(найменування відповідального виконавця)

0731 Багагопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код за ЄДРПОУ)

10555000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевою 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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -17863440 гривень , у тому числі загального фонду - 11863440 гривень та спеціального фонду 
6000000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Переяславська багагопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради. 
Студениківеької сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівич кінської сільської ради та Циблівської сільської ради га надання медичних послуг понад обсяг, передбачений 1 Ірограмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік", затверджена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020 №17-04-VIII. ( зі змінами)
2. Рішення І Іереяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-У11І "1 Іро бюджет 1 Іереяславської міської територіальної громади на 2021 рік" ( зі змінами )

6. Ц іл і державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п

1 Ііль державної політики

1 Зміцнення матеріально-технічної бази медичного заклад)

*) Впровадження сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я



7. Мста бюджетної програми

Забезпечення персоналу необхідним обладнанням, технічним оснащенням для покращення надання медичних послуг комунального некомерційного підприємства «Переяславська 
багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської рази та Циблівської 
сільської ради та оплата комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2
1 Іридбання медичного обладнання для КИП "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 1 Іереяславської міської ради , Студениківської сільської ради , 
Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та 1 іиблівської сільської ради ( Бориспільський район, м. Переяслав, вул. БогданаХмельницького, 137 )

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 11 863 440 0 11 863 440

2

1 Іридбання медичного обладнання для КНП "Переяславська багагопрофільна лікарня інтенсивного лікування" 
1 Іереяславської міської ради , Студениківської сільської ради . Ташанської сільської ради, Дівичківської 
сільської ради та Циблівської сільської ради ( Бориспільський район, м. Переяслав, вул. 
БогданаХмельницького, 137)

0 6 000 000 6 000 000

Усього 11 863 440 6 000 000 17 863 440

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 5

1

І Ірограма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «Переяславська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування» 1 Іереяславської міської ради. Студениківської сільської ради, Ташанської сільської 
ради. Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік" ( зі змінами)

3 482 739 6 000 000 9482 739

Усього 3 482 739 6 000 000 9 482 739

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/н

І Іоказники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



1 2 3 4 3 6 7
1 затрат

Обсяг бюджетних призначень на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв гри. Кошторис 11 863 440,00 0.00 11 863 440,00

1 2 3 4 5 6 7

Обсяг бюджетних призначень на придбання апарату для анестезії 
87100 для КІ111 "Переяславська БЛ1Л" грн. Кошторис 0,00 2 198 101,00 2 198 101,00

Обсяг бюджетних призначень на придбання набору для 
гастроскопії та колоноскопії грн. Кошторис 0.00 1 679 900.00 1 679 900.00

Обсяг бюджетних призначень на придбання набору 
лапароскопічного обладнання ірн. Кошторис 0,00 2 097 200,00 2 097 200.00

Обсяг бюджетних призначень на придбання моніторів пацієнта 
СМ85100 грн. Кошторис 0,00 24 799.00 24 799.00

2 продукту

Кількість місяців по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв місяців Рік 12.00 0,00 12,00

Кількість апаратів для анестезії 87100, що планується придбати для 
КИП "1 Іереяславська БЛ1Л" шт.

Лист директора КНГ1 
"Переяславська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 
Переяславської міської 
ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської 
сільської ради,
Д і ви ч к і вської с і л ьс ької 
ради та Циблівської 
сільської ради

0.00 1,00 1,00

Кількість наборів для гастроскопії та колоноскопії, що планується 
придбати для КИП "Переяславська БЛІЛ" ПІТ.

Лист директора КИП 
"Переяславська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 
Переяславської міської 
ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської 
сільської ради. 
Дівичківської сільської 
ради та Циблівської 
сільської ради

0,00 1.00 1.00



Кількість наборів лапароскопічного обладнання, що планується 
придбати для КИП "Переяславська БЛІД" тт.

Лист директора КП11 
"Переяславська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 
Переяславської міської 
ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської 
сільської ради, 
Дівичківської сільської 
ради та Циблівської 
сільської ради

0,00 1,00 1,00

Кількість моніторів пацієнта СМ85100, що планується придбати 
для К1111 "1 Іереяславська ЬЛІЛ" шт.

Лист директора КНП 
"Переяславська 
багатопрофільна лікарня 
інтенсивного лікування" 
Переяславської міської 
ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської 
сільської ради, 
Дівичківської сільської 
ради та Циблівської 
сільської ради

0,00 2.00 2,00

3 ефективності

Середні витрати на оплату енергоносіїв та комунальних послуг за 
один місяць грн/місяць

Розрахунково (відношення 
кошторису до кількості 
місяців у році)

988 620,00 0.00 988 620.00

Середня вартість одного апарату для анестезії 87100, що 
планується придбати для КНП "Переяславська БЛ1Л" грн.

Розрахунково ( відношення 
бюджетних призначень до 
кількості апаратів для 
анестезії)

0,00 2 198 101,00 2 198 101.00

Середня вартість одного набору для гастроскопії та колоноскопії, 
що планується придбати для КПИ "Переяславська БЛ1Л грн.

Розрахунково ( відношення 
бюджет них призначень до 
кількості наборів для 
гастроскопії та 
колоноскопії)

0,00 1 679 900,00 1 679 900.00

Середня варт ість одного набору лапароскопічного обладнання, що 
планується придбати для КНП "Переяславська БЛ1Л грн.

Розрахунково ( відношення 
бюджет них призначень до 
кількості наборів 
лапароскопічного 
обладнання)

0,00 2 097 200.00 2 097 200.00



1
Середня вартість одного монітору пацієнта СМ85100, що 
планується придбати для КНП "Переяславська ВЛІЛ грн.

Розрахунково ( відношення 
бюджетних призначень до 
кількості моніторів 
пацієнта)

0,00 12 399,50 12 399.50

4 якості

%  забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та комунальних 
послуг в іде.

Відсоток оплачених 
рахунків по енергоносіях 
до нарахованих * 100 %

100,00 0,00 100,00

Динаміка забезпечення медичним обладнанням КНП 
"Переяславської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування" відс.

Розрахунково (кількість 
медичного обладнання, які 
планується придбати до 
необхідної кількості 
медичного обладнання 
* 100%

0,00 100.00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління 1 Іереяславської міської ради

І Іачальник фінансового управління Переяславської міської ради

Л/: / 3 / о / - с з
23.1 2.2021 р.

м.п.

Саулко В.В.
(ініиіалн/ініиіал. пргівншс)

Жарко Ю.М.
(ініиілліі/ініиііїл. припише)



1

ПЕРЕЯСЛАВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
Ф ІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

В ІД  «

/

Н А К А З

20 / У  _року № ?3/с
1: по затвердження змін до паспорта 
б зджетної програми 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

24.12.2020 року № 12-05-УІІІ «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2021 рік» (із змінами), розпорядження 
Переяславського міського голови від 23.12.2021 року № 258/07-09/11-21 «Щодо 
перерозподілу бюджетних призначень» та Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, звітів про їх виконання, здійснення 
' ііторингу та аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності 
/ джетних 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 

акції наказу Міністерства фінансів України від 29.12.2018 року № 1209), 
і :азу Міністерства фінансів України від 29.12.2002 року № 1098 «Про
1 спорти бюджетних програм» зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
2 і .01.2003 року за №  47/7368 із змінами), наказу Міністерства фінансів України 
р і 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства 
г .'.псів України»

НАКАЗУЮ :
Затвердити зміни до паспорта бюджетної програми на 2021 рік головним 

р порядником коштів по якому є виконавчий комітет Переяславської міської 
1 :и за КП КВКМ Б : 0212010 (паспорт додається).

Начальник фінансового управ; Ю лія ЖАРКО



від <■

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
 2021 року № (ЛЗ'Р/РУ- і

Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми 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" ( із змінами ), розпорядження Переяславського міського 
голови від 23.12,2021 р. №  258/07-09/1 1-21 «Щодо перерозподілу бюджетних 
призначень» 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 №1 103/25880 ( 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 паспорта бюджетної програми на 2021 рік 
головним розпорядником коштів по якому є Виконавчий комітет 
Переяславської міської ради за наступними К Т П К ВК  МБ:
- 0212010 - багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
( паспорт додається)

2. Відповідальність за виконанням розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету Переяславської міської ради Т.О. Гич.

3.Контроль за виконанням цього розпорядження зажинаю за собою.

М іський г

Л. ГН ІДА А

Вячеслав САУЛКО

1»8 72 III
1041 0859114 0

Переяславська міська рада

259/07-09/11-21 від 23.12.2021

2 0  0 1

021110708594
1087112100025



від <■

ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н І
2021 року № т -

Щодо перерозподілу бюджетних 
призначень

Враховуючи лист комунального некомерційного підприємства
сивного лікування» 
сої ради, Ташанської 
вської сільської ради

«Переяславська багатопрофільна лікарня інтен 
Переяславської міської ради, Студениківської сільсь 
сільської ради, Дівичківської сільської ради та Цибл
Кузьменчук Л.В. від 21.12.2021 № 1311 щодо внесення змін до Паспорта

рік, на виконання 
ня 2021 року №822-р 
державного бюджету 
зціально-економічного

./

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 
розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 лип 
«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з 
місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо <
розвитку окремих територій», керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»

1. Начальнику фінансово-господарського відділу 
Переяславсько)' міської ради Гнідій Л.Г. внести до 
програми за КП ККВ  МБ 0212010 «Багатопрофільна 
допомога населенню» такі зміни:

1.1. У  Завданні 2 «Придбання медичного обладнання для КНП 
«Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» 
Переяславської міської ради, Студениківської сільської ради, Ташанської 
сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради 
(Бориспільський район, м. Переяслав, вул.. Богдана Кмельницьокого, 137)»

виконавчого комітету 
паспорта бюджетної 
стаціонарна медична

згідно п.1.10 наказу Міністерства фінансів України від 26 
інформації та показників, затверджених у паспортах

бюджетної програми», 
нання, що планується

необхідність |у внесенні яких з об’єктивних причи^ виникла в процесі 
виконання бюджету і які відповідають меті та завданням 
змінити перелік та кількість одиниць медичного облад 
придбати КНП «Переяславська БЛІЛ», а саме:

Апарат для анестезії 37100-кількість 1 комплект 
Набіо для гастроскопії та колоноскопії - кількість 1 Хомплект

Переяславська міська рада

258/07-09/11-21 від 23.12.2021

08.2014 № 836 «зміни 
бюджетних програм,

1087112100025



Набір для лапароскопічного обладнання - кількість 
Монітор ;пацієнта СМ85100 - кількість 2 шт.
2. Контроль за виконанням даного розпорядження 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів

Міський голова | {

О.СТНПАНННКО

В. М ІЛЬГЕВСЬКИЙ

покласти на заступника 
ради О.С. Степаненко.
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