
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА  

Р О З П О Р Я Д  Ж  Е Н  Н  Я
від « Реї»   2021 року і №  Щ /Р -?- РР/УУ У

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до Закону України від 15.12.2020 №В 082-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", рішення Переяславської міської ради ( із 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 паспортй бюджетних програм», 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.0112003 за №? 47/7368 із 
змінами, наказу Міністерства фінансів України від 07.08І.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 наступними КТПКВК МБ:
-0212111 - первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
- 0213050—пільгове медичне обслуговування осіб,які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи;
-0217330- будівництво інших о б ’єктів комунальної власності.

2. Відповідальність за виконанням розпорядження Покласти на першого 
заступника із питань діяльності виконавчих органів ради А. і. Фесенка.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N8 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного  розпорядника

кош тів м ісцевого б ю дж ету )

02.07.2021 р. № 128/07-09/11-21

Паспорт

1. 0200000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

кредитування м ісцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету) (код  за Є Д РП О У )

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

кредитування м ісцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код  за Є Д РП О У )

3. 0212111
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

2111 0726 .. . . ,  . ..чпервинної медичної (медико-санітарної) допомоги
10555000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюджету)

„  . . . .  (код  Ф ункціональної (найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією видатків та
(к о д  Т ипово ї програмної класифікації видатків та  . . . . . .  . _ .

класифікації видатків т а  кредитування місцевого бю джету)
кредитування м ісцевого бюджету)

кредитування бюджету)

(код  бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -2875752 гривень , у тому числі загального фонду -  2875752 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1 Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-УІІІ "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" ( із змінами)
2.Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської 
сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік, затверджена рішенням 
Переяславської міської ради від 17.12.2020 № 16-04-VIII ( із змінами )

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі



8. Завдання бю джетної програми
№ 
і п

Завдання

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2 Оплата послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

3
Поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії ЗПСМ Комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради за адресою село Велика Катаруль, вулиця Сахно , буд, 5А

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 826 106 0 826 106

5 Оплата послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення

1 866 182 0 1 866 182

6

Поточний ремонт Великокаратульської амбулаторії ЗПСМ Комунального некомерційного підприємства 
"Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської 
сільської ради за адресою: Київська область, Переяслав-Хмельницький район, село Велика Каратуль, вулиця 
Сахно, буд. 5А

183 464 0 183 464

Усього 2 875 752 0 2 875 752

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

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг 
понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2021 рік

2 875 752 0 2 875 752

Усього 2 875 752 0 2 875 752

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 7

1 затрат
Обсяг бюджетних призначень на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв

грн. кошторис 826 106,00 0,00 826 106,00

Обсяг видатків на оплату послуг невідкладної медичної допомоги 
понад обсяг, передбачений Програмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення

грн. Кошторис 1 866 182,00 0,00 1 866 182,00

Обсяг бюджетних призначень на поточний ремонт 
Великокаратульської амбулаторії

грн. Кошторис 183 464,00 0,00 183 464,00



2 продукту
Кількість місяців забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв

місяців місяців 12,00 0,00 12.00

Кількість населення на території обслуговування осіб звітність 32 256,00 0,00 32 256,00
Планова кількість викликів шт. Статистичний звіт 3 500,00 0,00 3 500,00

Кількість амбулаторій, в яких планується провести поточний 
ремонт

шт.

Лист директора КПП 
"Переяславський центр 
первинної медико- 
санітарної допомоги" 
Переяславської міської 
ради та Циблівської 
сільської ради

1,00 0,00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на один місяць для забезпеченості оплати 
комунальних послуг та енергоносіїв

грн/місяць
розрахунково ( відношення 
кошторису до кількості 
місяців)

68 842,17 0,00 68 842,17

Собівартість одного виклику грн.
Розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
викликів)

533,00 0,00 533,00

Середні витрати на поточний ремонт Великокаратульської 
амбулаторії

грн.

Рохрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
амбулаторій, в яких 
проводиться поточний 
ремонт)

183 464,00 0,00 183 464,00

4 якості
% забезпеченості бюджетними призначеннями на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв

відс. % оплати рахунків 100,00 0,00 100,00

Рівень забезпеченості населення невідкладною медичною 
доцомогою

відс.

Розрахунково(кількість 
виїздів бригади 
невідкладної медичної 
допомоги до кількості 
викликів)

100,00 0,00 100,00

И *

II 1

рівень готовності проведеного поточного ремонту 
Великокаратульської амбулаторії
Цт— ------------ :-------Ч----------------------------------------------

відс.
Розрахунково(відсоток 
вчасно оплачених актів 
виконаних робіт)

✓<00,00 0,00 100,00

правління Переяславської міської ради 

к> начал ьника-начальник бюджетного відділу

41 у .1 тги̂  іср № О? <&)£//>'

ж о  в.
( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)

ПІДУСТ л.
( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)



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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного  розпорядника

кош тів м ісцевого б ю дж ету )

02.07.2021 р. № 128/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

кредитування м ісцевого бю джету)

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету ) (код  за  Є Д РП О У )

2. 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю джету)

0213050

(найменування відповідального виконавця)

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

(код  за Є Д РП О У )

10555000000

. . .  . . . . . .  . (код  Ф ункціональної (найменування бю дж етної програми зп д н о  з Типовою  програм ною  класифікацією видатків та (код  бю дж ету)
(код Програмної класифікації видатків та  (код  Типової програмної класифікації видатків та . . . .  _

. _ . . класифікації видатків та  кредитування місцевого бю джету)
кредитування м ісцевого бюдж ету) кредитування м ісцевого бю дж ету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1200000 гривень , у тому числі загального фонду -  1200000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
І .Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96)
2.Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 №2546-У1І)
З.Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р. 2801-Х11 
4.3акон України «Про Державний бюджет України на 2021рік» від 15.12.2020 року №1082-ІХ
5.Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 №12-05-УІІ1 "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік"( із змінами )

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Зменшення рівня смертності серед населення

2
Збереження здоров’я населення



З

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, 
безоплатного зубогіротезування

8. Завдання бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги

№
з/п

Завдання

1
Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

2
Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Надання пільг на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів громадянам, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

980 000 0 980 000

2
Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи.

220 000 0 220 000

Усього 1 200 000 0 І 200 000

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

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 б 7

1 затрат

і 2 3 4 5 б 7



Обсяг видатків на безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн. кошторис 980 000,00 0,00 980 000,00

Обсяг видатків на безоплатне зубопротезування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

грн. кошторис 220 000,00 0,00 220 000,00

2 продукту

Кількість хворих , що забезпечуються медикаментами осіб
Статистичні дані сімейних 
лікарів

2 137,00 0,00 2 137,00

Кількість громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, що забезпечуються безоплатним зубопротезуванням осіб

Статистичні дані сімейних 
лікарів

70,00 0,00 70,00

3 ефективності

Середні витрати на забезпечення медикаментами 1 хворого грн/рік
Відношення (кошторису до 
статистичних даних 
сімейних лікарів)

459,00 0,00 459,00

Середні витрати на безоплатне зубопротезування одного 
громадянина, який постраждав внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

грн.
Відношення (кошторису до 
статистичних даних 
сімейних лікарів)

3 143,00 0,00 3 143,00

4 якості

Динаміка кількості хворих забезпечених лікарськими засобами відс.

Відношення (статистичних 
даних сімейних лікарів за 
поточний рік до 
статистичних даних 
сімейних лікарів до 
попереднього року)

100,00 0,00 100,00

.......

Динаміка кількості громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються безоплатним 
зубопротезуванням

---------------------------------------------------------------------

відс.

Відношення (статистичних 
даних сімейних лікарів за 
поточний рік до 
статистичних даних 
сімейних лікарів до 
попереднього року)
----.  -г "  ■'-------------------

100,00 0,00

У

100,00

-фисове управління Переяславської міської ради
* » и ( й н и й .Лг

ника-начальник бюджетного відділу

/ Ю Ш і б о а

“ А / 3 / / 0 / '0 3

САУЛКО В.

( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)

ПІДУСТ л.
( ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)



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 б ю д ж ету )

02.07.2021 р .№  128/07-09/11-21

Паспорт

1. 0200000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2.

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

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бю дж ету)

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за Є Д РП О У )

33201806

3.

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

0217330

(найменування відповідального виконавця)

7330 0443 Будівництво інших об'єктів комунальної власності

(код  за Є Д РП О У )

10555000000

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

_  . . . .  (код  Ф ункціональної (найменування бю дж етної програми згідно з  Т иповою  програм ною  класифікацією  видатків та  
(код  Т ипової програмної класифікації видатків та  . . . .  _

класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету) 
кредитування місцевого бю джету) _

кредитування бю дж ету)

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -23492241 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  23492241 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Рішення Переяславської міської ради від 24.12.2020 р.№ 12-05-УІІІ "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" ( із змінами )
2.Профама фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Переяславської 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 , затверждена рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020 № 17-04-VIII ( із змінами )

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

№
з/п

Ціль державної політики

1
Ефективне й повноцінне надання вторинної медичної допомоги, а також запровадження такої моделі фінансування, яка передбачатиме чіткі та прозорі гарантії держави щодо обсягу 
безоплатної медичної допомоги, ефективний розподіл публічних коштів

7. Мета бюджетної програми



Надання фінансової підтримки Комунальному некомерційному підприємству "Переяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування" Переяславської міської ради, Студениківської 
сільської ради, Ташанської сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради, що дозволить забезпечити доступність, належну якість та найкращу можливу економічну 
ефективність цієї допомоги у напрямку підвищення стандартів для захисту громадян у випадку хвороби, а також зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав-Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. 
Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Реконструкція частини приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав-Хмельницька 
ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137

0 23 492 241 23 492 241

Усього 0 23 492 241 23 492 241

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

Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства "Переяславська багатопрофільна 
лікарня інтенсивного лікування "Переяславської 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 р ік , затверждена 
рішенням Переяславської міської ради від 17.12.2020 №  17-04-УИІ ( із змінами )

0 23 492 241 23 492 241

Усього 0 23 492 241 23 492 241

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 затрат

Обсяг бюджетних призначень на реконструкцію частини 
приміщень першого поверху терапевтичного корпусу КНП 
"Переяслав-Хмельницька ЦРЛ" під відділення екстреної медичної 
допомоги за адресою: м. Переяслав, вул. Богдана Хмельницького,

грн. кошторис 0,00 23 492 241,00 23 492 241,00

і 2 3 4 5 6 7

2 продукту



Кількість приміщень,які планується реконструювати шт.
лист директора КНП 
"Переяславська БЛІЛ"

0,00 1,00 1,00

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію частини приміщень першого 
поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав-Хмельницька 
ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. 
Переяслав, вул. Богдана Хмельницького, 137

грн.
Розрахуново ( відношення 
кошторису до кількості 
приміщень)

0,00 23 492 241,00 23 492 241,00

4 якості
Рівень готовності реконструюваної частини приміщень першого 

поверху терапевтичного корпусу КНП "Переяслав-Хмельницька 
ЦРЛ" під відділення екстреної медичної допомоги за адресою: м. 
Переяслав, вулДЕЇогдана Хмельницького, 137

відс.
Розрахунково( відсоток 
вчасно оплачених актів 
виконаних робіт)

ОО

Р
ч 100,00 100,00

I I  г ( Ю Ю Д Ж Е Н &  \

фінансове управління Переяславської міської ради
/<І? - I Iупник начальника-начальник бюджетного відділу

КО В.

(ін іц іал н /ін іц іал , п р ізви щ е)

ПІДУСТ л.

Ж . С 2 ,
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(ін іц іал и /ін іц іал , п р ізви щ е)



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА М ІСЬКА РАДА  
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від « С'Ь » ьб&УЬМЛу 2 0 Л і року № &/о*-оЗ
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 
заКПКВКМБ: 0212111, 0213050, 0217330 (паспорти додаються).

НАКАЗУЮ :

Заступник начальника 
фінансового управління

21 0 ПО 5 5 2 1 0 0 0

308721005521800001


