
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
від «о^-» г /І'С -С /ІМ  2021 року № 'І /̂ З / О -/' РР/т У 'с ? '/

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 N9836 «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:

- 0212144 -  централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет;
- 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. 
Степаненко.

3027810063664

1087112100018



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від «зіЬ  » сАуСРґі/ Ж  20 Ж ! 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»

НАКАЗУЮ:
Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2021 рік головним 

розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської ради 
за КПКВКМБ: 0212144, 0217350 (паспорти додаються).

Юлія ЖАРКО

308721006401200001



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 П ереяславської м іської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.07.2021 р. №  143/07-09/11-21

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет П ереяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПО У)

0210000 Виконавчий комітет П ереяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0212144 2144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 10555000000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1396900 гривень , у тому числі загального фонду -  1396900 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96)
2.Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.201 №2546-У1І)
З.Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11,1992р. №2801-Х1І
4. Рішення Переяславської м іської ради від 24.12.2020 №12-05-УІ11 "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік" (зі 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

3 Підвищення рівня надання медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет лікарськими засобами відпущеними за рецептами 
лікарів 1 396 900 0 1 396 900

Усього 1 396 900 0 1 396 900

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

№
з/п

Найменування м ісцево ї/регіонально ї програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0 0 0
Усього 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 затрат

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

грн. кошторис 1 396 900,00 0,00 1 396 900,00

2 продукту

Кількість хворих, що забезпечуються інсуліном та мініріном 0,2 осіб Реєстр пацієнтів 255,00 0,00 255,00
3 еф ективності



І 2 3 4 5 6 7

Середні витрати на забезпечення медикаментами 1 хворого грн.
Відношення (кошторису 
до реєстру пацієнтів) 5 478,00 0,00 5 478,00

4 якості

Динаміка кількості хворих забезпечених лікарськими засобами відс.

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

132,00 0,00 132,00

М іський голова ^

(ін іціали/ініціал, пр ізвищ е)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Переяславської м іської ради



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 м іської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

27.07.2021 р .№  143/07-09/11-21

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПО У )

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У)

3. 0217350 7350 0443 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної 
документації)

10555000000

(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 бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -830000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  830000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1.Рішення Переяславської м іської ради від 24.12.2020 №  12-05-УІІІ "П р о б ю д ж ет Переяславської міської територіальної громади на 2021 рік " (зі змінами).
2. Програма розробки містобудівної документації в м. Переяславі на 2020-2022 роки, затверджена рішенням Переяславської м іської ради від 31.10.2019 № 13-74-У ІІ (із наступними 
зм інам и)"

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 (зонінгу) с.Гайшин,с.Чирське, с.Гребля Бориспільського району

3 Розроблення Генерального плану, плану зонування (зонінгу) с.Вовчків 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. 
Шкільна 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.Чирське, с.Гребля Бориспільського району 0 300 000 300 000

3 Розроблення Генерального плану, плану зонування (зонінгу) с.Вовчків Бориспільського району 0 480 000 480 000
Усього 0 830 000 830 000

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 розробки містобудівної документації в м. Переяславі на 2020-2022 роки 0 830 000 830 000
Усього 0 830 000 830 000

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 для розробки детального плану 
території частини міста Переяслава, розташ ованої в межах вул. грн. Кошторис 0,00 50 000,00 50 000,00



1 2 3 4 5 6 7

Спортивна, вул. Ш кільна та річки Альта
Обсяг бюджетних призначень на розробку схем планування та 
забудови території по внесенню змін до Генерального плану, 
плану зонування (зонінгу) с.Гайшин, с.Чирське с.Гребля 
Бориспільського району

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

Обсяг бюджетних призначень для розроблення Генерального 
плану, плану зонування (зонінгу) с.Вовчків Бориспільського 
району

грн. Кошторис 0,00 480 000,00 480 000,00

2 продукту

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

шт.

Додаток 1 до рішення 
Переяславської міської 
ради від 24.12.2020 № 0 2 - 
05-УІІ

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.Чирське, с.Гребля Бориспільського району

шт.

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

0,00 1,00 1,00

Кількість розробленних Генеральних планів, планів зонування 
(зонінгу) с.Вовчків Бориспільського району

шт.

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

0,00 1,00 1,00

3 еф ективності

Середні витрати на розробку одного Детального плану території 
частини м іста 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. Ш кільна 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.Чирське, 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

Середня вартість розроблення одного Генерального плану, плану 
зонування (зонінгу) с.Вовчків Бориспільського району

грн.

Р озрахунково( 
Відношення кошторису до 
Програми розробки 
містобудівної 
документації у м. 
Переяславі на 2020-2022

0,00 480 000,00 480 000,00
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роки)
4 ЯКОСТІ

Рівень готовності Детального плану території частини міста 
Переяслава, розташ ованої в межах вул. Спортивна, вул. Ш кільна 
та 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) 
с.Гайшин, с.Чирське, с.Гребля Бориспільського району

відс. Акт виконаних робіт 0,00 100,00 100,00

Відсоток виконаних робіт по розробленню Генерального плану, 
плану зонування (зонінгу) с.Вовчків Бориспільського району

відс. Акт виконаних робіт
.......... . ...  ' '

^ / > 0 , 0 0 100,00 100,00

М іський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Переяславської міської ради

(ін іц іали/ініціал, прізвищ е)


