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Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України від 02 
бюджет України на 2022 рік", рішення 
23.12.202 і року № 31-21-VIII «Про
територіальної громади на і 2022 рік» ;(

.12.2021 №1928-ІХ "Про Державний 
Переяславської міської ради від 
бюджет Переяславської міської 

зі змінами) та Правил складання
паспортів: бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затверджених наказом Міністерства фіш псів України від 26.08.2014 №836 
«Про деярі питання запровадження проіірамно-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 № 47/73 
фінансів України від 07.08/2019 року фії 
наказів Міністерства фінансів України»!.
України << Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Затвердити зміни до паспорта | бюджетної

58 із змінами, наказу Міністерства 
о36 «Про внесення змін до деяких 
керуючись п 20 ч 4 ст. 42 Закону

якому є
програми на 2022 рік 
Виконавчий комітетголовним розпорядником коштів по 

Переяславської міської ради за КПКВК:
- 0213050- пільгове медичне обслуговування; осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи.

2. Відповідальність за виконання розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету Переяславської міської ради Тетяну ГИЧ.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаїр-Ліаробою.
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Міський голова к І Д

Людмила Г Н ІД А ;/

Вячеслав САУЛК

Тетяна ГИЧ 
Наталія ЛЕБ1Д  
В ікторія БРЕНЬ



ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від « ЗО  » 'У Л /ІЛ '& Я/ 2 0 ^ /  року №  об,

Про затвердження змін до паспорта 
бюджетної програми на 2022 рік

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 року № 1928-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2022 рік», рішення Переяславської міської ради 
від 23.12.2021 року № 31-21-VIII «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2022 рік» (зі 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 паспорта бюджетної програми на 2022 рік головним 
розпорядником коштів по якому є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВКМБ: 0213050 (паспорт додається).

НАКАЗУЮ:

Начальник фінансового управлінн

308722003526200001



\  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 бюджету )

28.06.2022 р. № 188/07-04/11-22

Паспорт

1 . 0 2 0 0 0 0 0

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

2 . 0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

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

->3. 0 2 1 3 0 5 0
Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи

10555000000

(код Проірамної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -0  гривень , у тому числі загального фонду -  0 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 08.07.2010 №2546-УІІ)
3.Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992р. 2801-XII 
4.Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
5.Рішення Переяславської міської ради від 23.12.2021 №31-21-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2022 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 державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за рецептами лікарів, 
безоплатного зубопротезування

8. Завдання бюджетної програми

№
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

І Іапрями 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

0 0 0

2
Надання пільг на безоплатне зубопротезування громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи. 0 0 0

Усього 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

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

1 2 3 4 5 6 7



Обсяг видатків на безоплатне придбання ліків за рецептами ліка, 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи гри. кошторис 0,00 0.00 0.00

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

гри. кошторис 0,00 0.00 0,00

2 продукту

Кількість хворих , що забезпечуються медикаментами осіб
Статистичні дані сімейних 
лікарів

0,00 0.00 0.00

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

осіб
Статистичні дані сімейних 
лікарів

0,00 0,00 0,00

3 ефективності

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

0,00 0.00 0,00

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

гри.
Відношення (кошторису до 
статистичних даних 
сімейних лікарів)

0,00 0,00 0,00

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)

0,00 0,00 0,00

Динаміка кількості громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, що забезпечуються безоплатним 
зу бопротезу ван ня м

відс.
И н 

, \і о  і м
3 3 ^0  —

Відношення (статистичних 
даних сімейних лікарів за 
поточний рік до 
^артистичних даних 
сімейних лікарів до 
попереднього року) <
•Ж ? \ ------

Жоо 0,00 0,00

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради ,
/Ш юал Зоя ЗО, 06, їЮ ЯзО/цоїУ

2 8 . 0 6 .2 0 2 2  р .  V З '
М.І1.

ВіЧеслав САУЛКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Юлія ЖАРКО

(ініціали/ініціал, припише)


