
ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА

Р  О  З П  О Р Я Д Ж Е Н Н Я  7

№

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

В ІД  « с £ $ у >  ? 4 и  2 0 ^ р о к у

Відповідно до Закону України від 02.12.2021 № 1928-ІХ  "Про Державний 
бюджет України на 2022 рік", рішення Переяславської міської ради від 
23.12.2021 № 31-21-УІІІ "Про бюджет Переяславської міської територіальної 
громади на 2022 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 № 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 М іністерства 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! М іністерства фінансів 
України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін до деяких наказів 
Міністерства фінансів України», керуючись п. 20 ч. 4 от. 42 Закону України 
«  Про місцеве самоврядування в Україні»:

. Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік
яких є Виконавчий комітетголовним розпорядником коштів по 

Переяславської міської ради за КІІКВК:
- 0212010 -  багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню;
- 0212111-і первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги;
- 0212152 -1 інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я;
- 0218110 -  заходи із запобігання га ліквідації надзвичайних ситуацій та 

наслідків стихійного лиха.
2. Відповідальність ва виконання розпорядження покласти на керуючу 

справами виконавчого комітету Переяславської міської ради ХетащсГИЧ.
3. Конт 

М іський голова

род у  за виконанням цього розпорядження зал.

Людмила і Н1ДА

0 / 6 5 3

Переяславська міська рада

326/07-04/11-22 від 28.11.2022 
!ІІ!І III!1027118200039



П ЕРЕЯ СЛ А ВСЬК А  М ІСЬКА РАДА 
Ф ІН А Н СО ВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від «  О С  »  20 Л Л / року '- 0 3

Про затвердження змін до паспортів 
бюджетних програм 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-УПІ «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 М іністерства 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 М іністерства 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 М іністерства фінансів України»

Затвердити зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік головним 
розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВК МБ: 0212010, 0212111, 0212152, 0218110 (паспорти додаються).

НАКАЗУЮ :

308722007749100001



ЗАТВЕРД Ж ЕНО
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 )

28.11.2022 р. № 326/07-04/11-22

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3320)806
(код Програмної класифікації видатків та 

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

0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 10555000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

, ,. (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
(код І ипової програмної класифікації видатків та . •

класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого оюджету)

кредитування оюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -678236,00 гривень , у тому числі загального фонду -  678236,00 гривень га спеціального фонду -  0 
гри вень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

І ."Програма безоплатного га пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Переяславської міської громади за певними категоріями 
захворювань на 2022-2024 роки",затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 року №20-14-УПІ (зі змінами).
2. Закон України від 02.12.2021 №  1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
3.Рішення Переяславської міської ради від 23.12.2021 №31-21-V III" Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 забезпечення пільгових категорій населення громади лікарськими засобами (згідно чинного законодавства)

7. М ета бюджетної прог рами

Забезпечення життєво необхідними лікарськими засобами пільгових категорій населення територіальної г ромади для збереження їх життя і здоров'я



8. Завдання бю дж етної програми

№ Завдання
з/п

1 Забезпечити лікарськими засобами пільгові ка гегорії населення у разі амбулаторного лікування

9. Напрями використання бю дж етних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

2 Забезпечення лікарськими засобами пільгових категорій населення у разі амбулаторного лікування 678 236.00 0,00 678 236,00

Усього 678 236,00 0,00 678 236,00

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

№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення Переяславської міської громади за певними категоріями захворювань на 2022-2024 роки"(зі змінами)

678 236.00 0,00 678 236,00

Усього 678 236,00 0,00 678 236,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Обсяг видатків на забезпечення лікарськими засобами пільгових 
категорій населення у разі амбулаторного лікування

гри. Кошторис 678 236,00 0,00 678 236.00

2 продукту

Кількість препаратів, які планується відпустити за рецептами 
лікарів

шт. Реєстр пацієнтів 338.00 0.00 338.00

3 ефективності

Середня вартість однієї упаковки лікарського засобу гри.

Розрахунково ( відношення 
кошторису до кількості 
препаратів, які планується 
відпустити за рецептами)

2 006.61 0,00 2 006,61



4 я к о с т і

% забезпеченості лікарськими засобами хворих, в  порівнянні з 
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І П О Г О Д Ж Е Н О :

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

ІЇС И Ш  Щ  СУ /Л .Л оМ  Ас/су /№ з/о/-ог>
28.11.2022 р,

М.П

Юлія ЖАРКО

(ініціали/ініціал, лрізвишс)



З А ТВЕРД Ж ЕН О
наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2С18 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
І іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет 1 Іереяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

28.11.2022 р. №  326/07-04/1 1 -22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

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

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

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

0212111 21 11 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
0/26

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
10555000000

п   і • • г  і-  (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .. . .

с * класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 3622759.00 гривень , у тому числі загального фонду -  3622759.00 гривень та спеціального фонду -  0 
гри вень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

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 2022-2024 рік. затверджена рішенням 
Переяславської міської ради під 19.08.2021 №19-14-УІІІ (зі змінами).
2.Закон України від 02.12.2021 № 1928-1X "1 Іро Державний бюджет України на 2022 рік”
3.Рішення 1 Іереяславської міської ради від 23.12.2021 №31-21 -VI11 " Про бюджет 1 Іереяславської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

7. Мета бюджетної програми



З м і ц н е н н я  Ті! п о л і п ш е н н я  и о р о в ' я  і ш с с . і е ш і я  ш л я х о м  у б е з п е ч е н н я  п о т р е б  н а е с  іе н н я  у  п е р в и н н і й  м е д и ч н і й  д о п о м о з і

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 1 іровести оплату за комунальні послуги та енергоносії
2 Оплатити послуги невідкладної медичної допомоги понад обсяг передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

3
1 Іровести поточний ремонт даху Вовчківського фельдшерського пункту Комунального некомерційного підприємства "і Іерсяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Переяславської міської ради та Циблівської сільської ради за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вовчків,вулиця Молодіжна, 15.

9. Напрями використання бю дж етних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв. 1 588 446.00 0,00 1 588 446,00

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

2 000 697,00 0,00 2 000 697,00

8

Проведення поточного ремонту даху Вовчківського фельдшерського пункту Комунального некомерційного 
підприємства "Переяславський центр первинної медико-санітарної допомоги" Переяславської міської ради та 
Циблівської сільської ради за адресою: Київська область, Бориспільський район, село Вовчків,вулиця 
Молодіжна, 15.

33 616.00 0,00 33 616.00

Усього 3 622 759,00 0,00 3 622 759,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної 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 "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 2022-2024 рік (зі 
змінами)

3 622 759,00 0,00 3 622 759,00

Усього 3 622 759,00 0,00 3 622 759,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат



Обеш бюджет них призначень на оплату комунальних послуг та 
енері ОНОСІЇВ гри. кошторис 1 388 446.00 0.00 1 588 446.00

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

гри. Кошторис 2 000 697.00 0.00 2 000 697.00

Обсяг бюджетних призначень для проведення поточною ремонту 
даху Вовчківського фельдшерського пункту Комунального 
некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

грн. Кошторис 33 616.00 0,00 33 616,00

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 3 1 947.00 0.00 3 1 947.00

Планова кількість викликів шт. Статистичний звіт 3 500.00 0.00 3 500.00

Кількість фельдшерських пунктів, в яких планується провести 
поточний ремонт даху од.

Лист -клопотання від 
03.11.2022 №77/4-22

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)

132 371,00 0.00 132 371,00

Собівартість одного виклику грн.
Розрахунково (відношення 
кошторису до кількості 572,00 0,00 572,00

Середні витрати на проведення одного поточного ремонту даху 
Вовчківського фельдшерського пункту Комунального 
некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"

гри.

Розрахунково (відношення 
кошт орису до кількості 
об'єктів проведення 
ремонтних робі'!')

33 616,00 0,00 33 616.00

4 я кості

% забезпеченості бюджетними призначеннями на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв відс.

Розрахунково(% 
оплачених рахунків по 
енергоносіях до 
нарахованих)

100,00 0,00 100,00

Рівень забезпеченості населення невідкладною медичною 
допомогою

в іде.

Розрахунково (кількість 
виїздів бригади 
невідкладної медичної

100,00 0,00 100,00
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Відсоток вчасно проведеного поточного ремонту даху 
Вовчківського фельдшерського пункту Комунальною 
некомерційного підприємства "Переяславський центр первинної 
медико-санітарної допомоги"
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] Ю ГОДЖ ЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

О б  / ( 0 / -

М.І1.

(ініціали/ініціал. прі їнише)

Юлія ЖАРКО

(іішіілли/ініиіал. :ірі шишс)



ЗАТВЕРД Ж ЕН О
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N9 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
аід 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комі тет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

28 .1 1.2022 р. № 326/07-04/11-22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету па 2022 рік

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

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

0210000 Виконавчий комітег Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0212010 2010 073 1 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 10555000000

(код Програмної класифікації вилатків та 

кредитування місцевого бюджет)')

(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 бюджет)1)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15138362.00 гривень , у тому числі загального фонду -  15138362.00 гривень та  спеціального фонду 
- 0  гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

І. Програма фінансової підтримки Комунального некомерційного підприємства «І Іереяславська багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування» Переяславської міської ради,
Студениківської сільської ради, Ташанеької сільської ради, Дівичківської сільської ради та Циблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений Програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 №22-14-VIII (зі змінами).
2.3акон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "І Іро Державний бюджет України на 2022 рік"
3.Рішення Переяславської міської ради від 23.12.2021 №31-21-V III" Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

6. Цілі державної полі гики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми

№
з/п

Ціль державної політики

1 Зміцнення матеріально-технічної бази медичного закладу
2 Впровадження сучасної системи інформаційного забезпечення у сфері охорони здоров’я



7. Мета бюджетної програми

Забезпечення персоналу необхідним обладнанням, технічним оснащенням для покращення падання медичних послуг КИЇ 1 "Переяславська БЛ1Л" та оплата комунальних послуг.

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1 Провести оплату за комунальні послуги та енергоносії

9. Напрями використання бю дж етних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 15 138 362,00 0,00 15 138 362.00
Усього 15 138 362,00 0,00 15 138 362,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної 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 1 Іиблівської сільської ради та надання медичних послуг понад обсяг, 
передбачений 1 Ірограмою державних гарантій медичного обслуговування населення па 2022-2024 роки"(зі змінами)

6 759 418.65 0,00 6 759 418,65

Усього 6 759 418,65 0,00 6 759 418,65

! 1. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3 6 7

1 затрат

Обсяг бюджетних призначень на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв грн. Кошторис 15 138 362.00 0.00 15 138 362,00

2 продукту

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

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

Розрахунково (відношення 
кошторису до кількості 
місяців у році)

1 261 530.17 0,00 1 261 530.17



Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

малм 4м об /Ж.ЛОМ'Лску а/ 63/о/-03
28.11.2022 р. /  /  6

М.П.

Юлія ЖАРКО

( ініиіали/ініміал. припише)



З АТВЕРД Ж ЕН О
-іаказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
Від 29 грудня 2018 року №  1209)

З А Т В Е Р Д Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий докуменз

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

28 .11.2022 р. №  326/07-04/11-22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2.

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

02)0000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0218110

(найменування відповідального виконавця)

£ 1ІФ 03^0 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків

(код за ЄДРПОУ)

10555000000стихійного лиха
,.  (код Функціональної (найменування бюджет ної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

(код мінової програмної класифікації видатків та .
класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)
кредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 100000.00 гривень , у тому числі загального фонду -  30000.00 гривень та  спеціального фонду -  
70000.00 гривень .

5. Підстави для виконання бю дж етної програми

1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-У!
2. 1 іостанова Кабінету Міністрів У країни «Про Створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 
наслідків від 29.03.2001 року № 308»
3. І Іостанова Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2015 року №775 «Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій
4.Цільова програма з забезпечення заходів з запобіг ання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2 0 2 1 -  
2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 21.10.2021 року № 08-16-У1!1 (зі змінами)
5.Закон України від 02.12.2021 № 1928-ІХ "Про Державний бюджет України на 2022 рік"
6.Рішення Переяславської міської ради від 23.12.2021 № 31-21-VIII " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2022 рік" (зі змінами).

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю дж етної програми



До
з/п

і Ііль державної політики

1
Створення сфсКТИВНИХ міських сил цивільного захисту

2 Організація та здійснення запобіжних заходів иа випадок виникнення надзвичайних ситуацій

-»2) Удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту

7. М ета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бю дж етної програми

№
з/п

Завдання

1
Ст ворити матеріальний резерв для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків усіх рівнів

2 Придбати генератор (джерело резервного живлення)

9. Напрями використання бю дж етних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру та їх наслідків усіх рівнів

ЗО 000.00 0,00 30 000.00

2 Придбання генератора (джерела резервного живлення) 0.00 70 000.00 70 000,00
Усього ЗО 000,00 70 000,00 100 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю дж етної програми

гривень

№
з/п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1
Цільова програма з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій т а наслідків стихійного 
лиха в межах 1 Іереяславської міської територіальної громади на 2021 2024 роки (зі змінами)

30 000,00 70 000.00 100 000,00

Усього ЗО 000,00 70 000,00 100 000,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

і Іоказники Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат



Обсяг бюджетних призначень для створення матеріальних резервів 
лля іііпобігання. .ііквіданії пал івичайних ситуацій гехногенного га 
природного характеру та їх наслідків усіх рівнів

гри. Кош горис 30 000.00 0.00 30 000.00

Обсяг бюджетних призначень для придбання генератора (джерела 
резервного живлення)

грн. Кошторис 0.00 70 000,00 70 000.00

2 продукту

Кількість закуплених паливно-мастильних, господарчих матеріалів 
для створення матеріальних резервів для запобігання, ліквідації 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх 
наслідків усіх рівнів

од.

Додаток до рішення 
і іереяславської міської 
ради’ТІро накопичення та 
використання місцевого 
матеріального резерву для 
запобігання і ліквідації 
наслідків надзвичайних 
ситуацій на території 
Переяславської міської 
територіальної громади"

1 105.00 0,00 1 105.00

Кількість генераторів (джерел резервного живлення), які 
заплановано придбати ПІТ.

Додаток до рішення 
І Іереяславської м іської 
ради від 17.11.2022 №04-40 
VIII "Про внесення змін до 
Цільової програми з 
забезпечення заходів з 
запобігання та ліквідації 
надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха в 
межах Переяславської 
м іської територіальної 
громади на 2021-2024 
роки"

0,00 1.00 1,00

3 ефективності

Середні витрати на придбання однієї одиниці матеріального 
резерву для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та їх наслідків усіх рівнів

од.
Розрахунково ( відношення 
кошторису до кількості 
закуплених товарів)

27.00 0,00 27.00

Середні витрати на придбання одного генератора (джерела 
резервного живлення) гри.

Розрахунково ( відношення 
кошторису до кількості 
закуплених генераторів)

0.00 70 000.00 70 000.00

4 якості

і 2 3 4 5 6 7

Рівень забезпеченості матеріальним резервом для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та їх наслідків усіх рівнів

відс.

Співвідношення 
закупленого матеріального 
резерву в порівнянні до 
необхідного резерву

100,00 0.00 100,00



Ві.ч-огок вчасно придбаних і операторі в(джерел резервного 
живлення)

Міський голова

ПОГОДЖ ЕНО:

Фінансове управління і Іереяславської міської ради 

Начальник фінансового управління І Іереяславської міської ради

МФО20 Зоо 0 6  /£ , / І/  б з/о /" 03
28.11.2022 р.

м.п.

Юлія ЖАРКО

(ініийіли/ініиіал. прізвище)


