
ПЕРЕЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ

Н А К А З

від «ДО » Сі^МсЧ-________ 20ДО) року № у / м - е в

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2023 рік

Відповідно до Закону України від 03.11.2022 року № 2710-ІХ «Про 
Державний бюджет України на 2023 рік», рішення Переяславської міської ради 
від 22.12.2022 року № 01-43-УІІІ «Про бюджет Переяславської міської 
територіальної громади на 2023 рік» та Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, річного звіту 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», 
зареєстрованим у М іністерстві юстиції України 10.09.2014 року за № 
1103/25880 (із змінами) (у редакції наказу М іністерства фінансів України від 
01.11.2022 року №  359), наказу М іністерства фінансів України від 29.12.2002 
року № 1098 «Про паспорти бюджетних програм» зареєстрованого в
М іністерстві ю стиції України 21.01.2003 року за № 47/7368 (із змінами), наказу 
М іністерства фінансів України від 07.08.2019 року № 336 «Про внесення змін 
до деяких наказів М іністерства фінансів України»

Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік головним 
розпорядником коштів по яких є виконавчий комітет Переяславської міської 
ради за КПКВКМ Б: 0210160, 0210180, 0212010, 0212111, 0212152, 0213121, 
0213131, 0213242, 0214082, 0215011, 0215012, 0215031, 0215041, 0218110, 
0218220 (паспорти додаються).

НАКАЗУЮ:

Начальник фінансового управ Юлія ЖАРКО

0 4 7 8 0 0  0

308723000478400001



ПЕРЕЯСЛАВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

Я Д Ж Е Н Н Я

О к о р о к у
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ІД « /< ? »  2

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2023 рік

бю
22
гр(
міс
М і

Відповідно до Закону У країни і ід  03.11.2022 № 2710-ІХ  "Про Державний 
джет У країни на 2023 рік", рішення П ереяславської міської ради від 
12.2022 № 01-43-У ІІІ " Про бюджет П ереяславської м іської територіальної
імади на 2023 рік" та Правил 
цевих бю джетів та звітів пр 
ністерства фінансів України від 

запровадження програмно-цільового 
джетів», зареєстрованим в М інбю

№
№
пас
України 21.01.2003 за №  47/7368 із змінами, наказу М іністерства фінансів
України від 07.08.2019 року №336] 
Мі
Пр

«Про внесення зм ін до деяких наказів 
ністерства фінансів України», керуючись п 20 ч 4 фт. 42 Закону України « 
о місцеве самоврядування в Україні»

складання паспортів бю джетних програм 
о їх виконання, затвердж ених наказом 

26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
методу складання: та  виконання місцевих 
стерстві ю стиції У країни 10.09.2014 за 

103/25880 ( у  редакції наказу М іністерства фінансів У країни від 01.11.2022
359), наказу М іністерства ф іна» 
порти бю джетних програм»,

рів України від 29.12.2002 №  1098 «Про 
зареєстрованого в М іністерстві юстиції

ЗОБОВ’ЯЗУЮ :

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2023 рік головним 
розпорядником коштів по яких є Виконавчий комітет П ереяславської міської 
ради за КПКВК:

0210160-керівництво і управління у відповідній сфері у містах ( місті 
Києві),селищах, селах, територіальних громадах;

0210180- інш а діяльність у сфері державного управління;
- 0212010- багатопрофільна стаціонарна медична допом ога населенню ;

мога населенню , іцо надається центрами
пе 
- (

18 7 2 З 0110 04 3 5

0212111- первинна медична допо 
рвинної медичної (медико -  сан ітарн о ї) допомоги;
212152- інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я; 

0213121- утримання та забезпечен:
- ()213 131 - здійснення заходів та ре 
цільової соціальної програми «Моло!

ГНреяславськ з міська рада

7/07-04/11-23 від 118.01.2023
0 1:0 0 1

ія  діяльності центрів соціальних служб; 
алізація проектів на виконання Державної 
дь України»;

3027830004395



інш і заходи у сфері соціального захисту і і соціального

енувальних зборів і змагань з олімпійських

зборів і змагань з

213242 -  
забезпечення;
-0214082- інші заходи  в галузі культури і мистецтва;
-0215011-проведення навчально- тр< 
видів спорту;
-0215012- проведення навчально- тренувальних 
неолімпійських видів спорту;
-0215031- утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл;
-0215041- утримання та фінансова підтримка спортивних споруд;
-ф218110- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха;
-0218220- заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення.

2. В ідповідальність за виконання розпорядження покласти на керуючу 
справами виконавчого комітету П ереяславської м іської ради Тетяну ГИЧ.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження залиш аю  за собою.

3027830004395



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 )

18.01.2023 р. №7/07-04/1 1-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код 1 Ірої рамної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (кол за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету)

0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету)

0210160 0160 01 11 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах 1055500000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та

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

(код бюджету)

кредиту ва пня бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -27467907 гривень , у тому числі загального фонду - 27467907 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010р. ( зі змінами та доповненнями)
Закони України « Про місцеве самоврядування в Україні» №280/97-ВР від 21.05.1997р.( зі змінами та доповненнями).
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 р. №308-р. «Про схвалення Концепції реформування місцевих бюджетів».
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р №805 « Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»» (зі змінами від 02.12.2014р. №1194).
Постанова від 09.03.2006 р. №268 « Про впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» ( зі 
змінами).
Постанова Кабінету Міністрів № 100 від 08.02.1995 року « Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати»
Наказ Міністерства розвитку економіки,торгівлі та сільського господарства України від 23.03.2021р. №609 «Про умови оплати праці робітників, зайнятих обслуговуванням органів 
виконавчої влади місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури, суддів та інших органів»
Закон України від 03.11.2022 №270-ІХ "І Іро Державний бюджет України на 2023 рік"
Рішення І Іереяславської міської ради від 22.12.2022 №0І-43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1 і Ірийняття управлінських рішень, спрямованих на соціально-економічний розвиток територіальної громади

7. Мета бюджетної програми

Керівництво і управління в органах місцевого самоврядування

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

І Здійснювати керівництво і управління в органах місцевого самоврядування

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
1 Керівництво і управління в органах місцевого самоврядування 27 467 907 0 27 467 907

Усього 27 467 907 0 27 467 907

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

1 1. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць осіб штатний розпис 96,25 0,00 96,25

площа адміністративних приміщень кв. м. Інвентарна справа 2 272,70 0,00 2 272,70

Фонд оплати праці гри. Кошторис по оплаті праці 24 530 929,00 0,00 24 530 929,00



І 2 3 4 5 6 7
2 продукту

Кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг та виданих 
довідок од. Книга прийому громадян 9 622,00 0,00 9 622,00

Кількість отриманих та підготовлених нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 50,00 0,00 50,00

Кількість проведених засідань, нарад, семінарів од. Журнал реєстрації 26,00 0,00 26,00
3 ефективності

Витрати на утримання однієї штатної одиниці грн.

Розрахунково(відношення 
кошторису по оплаті праці 
до кількості штатних 
одиниць)

254 867,00 0,00 254 867,00

Кількість виконаних нормативно- правових актів на одного 
працівника од.

Розрахуйково( 
відношення кількості 
підготовлених 
нормативно-правових 
актів до кількості штатних 
одиниць)

1,00 0,00 1,00

Кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од.

Розрахунково( 
відношення кількості 
отриманих листів, 
звернень, заяв та скарг до 
кількості штатних 
одиниць)

100,00 0,00 100.00

4 ІІ кості

Відсоток виконаних листів, звернень, заяв, скарг та виданих 
довідок в,д> ^

/ \ о У г -
1  м  м

Розрахунково(кількість 
виконаних листів, 
звернень, заяв, скарг та 
виданих довідок до 

тП^ВїЬНОЇ кількості 
^рціСітоих листів, 
-звдше^йьжаяв, скарг та 
4идаифс дявідок) у

100,00 0,00 100,00

Міський голова

П О ГО Д Ж ЕШ ^

Фінансова 

І Іачальн,

18.01.20 
М.П.

Вячеслав САУЛКО
V/. _____ а$мі (Власне ім’я. ПР ІЗВИ Щ Е)

ської міської ради 

я Переяславської міської ради

А / * М -

г Ю ^ / 3 / їд к У

о з  V

Юлія ЖАРКО
(підпис) (Власне ім'я. ПРІЗВИЩ І:)



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

1. 0200000

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевою бюджету )

18.01.2023 р. №  7/07-04/1 1-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2.

(кол Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код та ЄДРПОУ)

33201806

3.

(код 1 Ірограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210180

(найменування відповідального виконавця)

0180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління

(код за СДРПОУ)

1055500000

(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 .. . . . .  1. класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) _кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -550000 гривень , у тому числі загального фонду - 550000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І .Закон України "Про інформацію" від 02.10.1992 року №2658-ХІІ
2.3акон України "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформаціГвід 23.09.1997 року 
№539/97-ВР
3. "Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у друкованих та телевізійних засобах масової інформації на 2023 рік", затверджена рішенням 
І Іереяславської міської ради від 20.10.2022 року № 18-39-УІІІ.
4.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. №0І-43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік "

6. Цілі державної політ ики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Висвітлення діяльності виконавчих органів у засобах масової інформації



7. Мета бюджетної програми
І .Забезпечення відкритості і прозорості у діяльності Переяславської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів, через залучення засобів 
масової інформації до висвітлення їх діяльності, сприяння безперешкодній реалізації конституційного права громадян на інформацію.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Провести оплату публікацій з висвітлення діяльності Виконавчого комітету Переяславської міської ради
2 Провести оплату за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та інформаційними агенствами

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
1 Оплата публікацій з висвітлення діяльності Виконавчого комітету Переяславської міської ради 100 000 0 100 000

2 Оплата за висвітлення діяльності виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та 
інформаційними агенствами 450 000 0 450 000

Усього 550 000 0 550 000

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

1
Програма висвітлення діяльності Переяславської міської ради та її виконавчих органів у друкованих та 
телевізійних засобах масової інформації на 2023 рік 550 000 0 550 000

Усього 550 000 0 550 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п 11оказники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг бюджетних призначень на оплату публікацій з висвітлення 
діяльності Виконавчого комітету І Іереяславської міської ради грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00

Обсяг бюджетних призначень на оплату за висвітлення діяльності 
виконавчих органів телевізійними засобами масової інформації та 
інформаційними агенствами

грн. кошторис 450 000,00 0,00 450 000,00

2 продукту
Кількість кв.см публікацій для висвітлення діяльності виконавчих м.кв. Річна потреба в публікації 5 000,00 0,00 5 000,00



! . 2 3 4 5 6 7
органів ради
Кількість хв. Ефірного часу в рік хвилин Річна потреба 346,00 0,00 346,00

3 ефективності

Середні витрати на публікацію одного кв.см. грн.

(відношення кошторису 
до кількості кв.см. 
публікацій для 
висвітлення діяльності 
виконавчих органів ради)

20.00 0,00 20.00

Середні витрати на 1 хв. ефірного часу гри.
(відношення кошторису 
до кількості хв.Ефірного 
часу в рік)

1 300,58 0,00 1 300,58

4 якості

Динаміка кількості кв.см. публікацій відс.

Розрахунково) кількість 
кв.см. публікацій 
поточного року/ кількість 
кв.см. публікацій 
минулого року)

55,00 0,00 55,00

Динаміка кількості хвилин ефірного часу

/ Ж /

Розрахунково) кількість 
ївдйшн ефірного часу 
!їїї^ДЇ>^юго року/ кількість 
-кюй-инМирного часу
Иинулогад р̂ т<у)

1 19,30 0,00 1 19,30

II Й І 1У н. . .  11 с і  5 Міський голова \\ *\ 1

! _ 22 ЯГ / / /К

Ц "' *  * У^ ІЗячеслав САУЛКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління І Іереяславської міської ради 

І їачальник фінансовогоі управління Переяславської міської ради

ч лсаті Ш  М  № уо/су

^РДІИЕ; '

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)



1.

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.01.2023 р. № 7/07-04/1 1-23

0200000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код :«і ЄДРПОУ)

33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0212010

(найменування відповідального виконавця)

2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код за ЄДРПОУ)

1055500000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою прог рамною клаеифікаціпо видатків і«і 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 15535713 гривень , у тому числі загального фонду - 15535713 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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 І Ірограмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2024 роки", затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 №22-14-У1ІІ(зі змінами)
2. Закон України від 03.1 1.2023 №270-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"
3 .Рішення Переяславської міської ради рід22.12.2022 №  01-43-У1І! " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік "

6. 1 Плі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п І Ііль 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 надання медичних послуг КІ ІІІ "Переяславська БЛ1Л" та оплата комунальних послуг.

8. Завдання бюджетної програми
№ Завдання

І Провести оплату за комунальні послуги та енергоносії

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 15 535 713 0 15 535 713

Усього 15 535 713 0 15 535 713

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 1 Ідблівської сільської ради та надання медичних послуг понад 
обсяг, передбачений Програмою державних гарантій медичного обслуговування населення на 2022-2024 роки"

15 535 713 0 15 535 713

Усього 15 535 713 0 15 535 713

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 оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв грн. Кошторис 15 535 713,00 0,00 15 535 713,00

2 продукту
Кількіеть,.місяців по оплаті комунальних послуг та енергоносіїв місяців Рік 12,00 0,00 12,00

3 ефективності



1 2 3 4 5 6 7

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

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості місяців у 
році)

1 294 642,75 0,00 1 294 642,75

4 Я КОС І Ї

%  забезпеченості коштами на оплату енергоносіїв та 
комунальних послуг // г-

Ц  £ 7  [Г

ЖтЗрііхунково (відсоток 
код і̂^ч^^х рахунків по 
1ш0рД:)ій'с(ях до 
ал^хрвд/гїЛ; * 100 % )

100,00

У

0,00 100,00

Міський голови

ІІО ГОДЖ ЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

Ж'0, 07 ,707/7 Аої'/
г у р у ;

(підпис)

Вячеслав САУЛКО
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім’я. ПРІЗВИЩ Е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головног о розпорядника

коштів місцевого бюджету )

1 8 .0 1 .2 0 2 3  р. № 7 / 0 7 - 0 4 / 1  1-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1. 0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків т,і (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРГ Ю У )
кредитування місцевого бюджету)

2 . 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків і<і (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРІ Ю У )
кредитування місцевого бюджету)

3 . 0 2 12 111 ~1(| Первинна медична допомога населенню, ідо надається центрами 
2 11 1  0 7 2 6  .. . . .  . ...первинної медичної (медико-саштариоі) допомоги

1 0 5 5 5 0 0 0 0 0

(код Програмної класифікації видатків т і  

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної проірами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
і (код иновоі програмної класифікації видатків та . ... ч '  1 1 * . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

креди гування місцевого Глоджегу) креди гування бюджету)

(код бюджсгу)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -3796821 гривень , у тому числі загального фонду - 3796821 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної 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 від 19.08.2021 №І9-І4-УІІІ (зі змінами).
2.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022. № 01 -43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023рік "

6. 1 (ілі 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 бюджетної програми
№
з/п

Завдання

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

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 1 5 5 2  9 2 4 0 1 5 5 2  9 2 4

2
Оплата послуг невідкладної медичної допомоги понад обсяг, передбачений 1 Ірограмою державних гарантій 
медичного обслуговування населення 2 2 4 3  8 9 7 0 2  2 4 3  8 9 7

Усього 3 796 821 0 3 796 821

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

№
з/п 1 Іайменування місцевої / реї іональної 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 1 Ірограмою державних гарантій медичною обслуговування населення на 2 0 2 2 -  

2 0 2 4  рік

3 7 9 6  8 2 1 0 3 7 9 6  8 2 1

Усього 3 796 821 0 3 796 821

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 оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв гри. кошторис 1 5 5 2  9 2 4 ,0 0 0 ,0 0 1 5 5 2  9 2 4 ,0 0

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

грн. кошторис 2  2 4 3  8 9 7 ,0 0 0 ,0 0 2  2 4 3  8 9 7 ,0 0

2 продукту



. 2 3 4 5 6 7

Кількість місяців забезпечення оплати комунальних послуг та 
енергоносіїв шт. МІСЯЦІВ 12,00 0,00 12,00

Кількість населення на території обслуговування осіб звітність 3 1 645,00 0,00 ЗІ 645,00
Планова кількість викликів шт. статистичний звт 3 500,00 0,00 3 500,00

3 ефективності

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

розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
місяців)

129410,33 0,00 129 410,33

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

641,1 1 0,00 641,1 1

4 я  кості

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

Розрахуйково( %  
оплачених рахунків по 
енергоносіях до 
нарахованих)

100,00 0,00 100,00

Рівень забезпеченості населення невідкладною медичною 
допомогою

/  0^7 Т Г 7 - -

Роз раху н ко во( к і л ь кість 
виїздів бригади 

/(шкідкладної медичної 
^б^ЯМОГИ до кількості 
Хйі)]їи\ів)

100,00 0,00 100,00

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

І Іачальникдіунансового управління Переяславської міської ради

зянеслав САУЛКО
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО

У  м а л а *  м .  О /. М А З / л к у
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

* гЛ° У У



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 )

1 8 .0 1 .2 0 2 3  р. № 7/07-04/1 1-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0 2 0 0 0 0 0 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

0 2 1 0 0 0 0 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0 2 1 2 1 5 2 2 1 5 2  0 7 6 3  Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 1 0 5 5 5 0 0 0 0 0

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевог о бюджету)

.. . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 
(код І ипової програмної класифікації видатків та . . ... " и іп п м п т  '  1 1 * . класифікації видатків га кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) - .1 - креди гування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -793843 гривень , у тому числі загального фонду - 793843 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Програма безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення Переяславської міської територіальної громади та за 
певними категоріями захворювань на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 №20-І4-УІІІ.
2.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. № 01-43-У111 " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік "
3.Закон України від 03.11.2022р.№270-ІХ "Про Державний бюджет України на2023рік"

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

№
з/п Ціль державної політики

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



7. Мета бюджетної програми

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

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити лікарськими засобами пільгові категорії населення у разі амбулаторного лікування

9. Напрями використання бюджетних 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 793 843 0 793 843

Усього 793 843 0 793 843

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 безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів у разі амбулаторного лікування окремих груп 
населення 1 Іереяславської міської територіальної громади та за певними категоріями захворювань на 2022-2024 
роки.

793 843 0 793 843

Усього 793 843 0 793 843

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 забезпечення лікарськими засобами пільгових 
категорій населення у разі амбулаторного лікування грн. Кошторис 793 843,00 0,00 793 843,00

2 продукту
Кількість препаратів, які планується відпустити за рецептами 
лікарів шт. Реєстр пацієнтів 337.00 0,00 337,00

3 ефективності

Середня вартість однієї упаковки лікарського засобу грн.

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

2 355,61 0,00 2 355,61



1 , 2 3 4 5 ь 7
рецептами)

4 я кості

%  забезпеченості лікарськими засобами хворих, в порівнянні з 
минулим роком втсЛ \&  

11 є п

Розрахунково відношення 
Д І^уФудіа ці є нт і в за 
^в^б^Яадмк до реєстру 
дтщдєщта д(ш о пере д н ьо го
Г'РФ<Уг)І V

101,00 

. ^

0,00 101,00

/ Ш/ і
1 С І /Міський голова 1 -\ /,1 Р \ І/1

\ і  в і \ \ у У\\ 2 , У
І Ї у і і  - - "  ^ ^

Щ Й У п Ж у Е -  ВшШ їав САУЛКО

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

І Іачальник фінансового управління І Ісрсяславської міської ради

(Власне ім’я. ІІРГШ ИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩ 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 місцевого бюджету )

18.01.2023 р. № 7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

02 ІЗ 121

(найменування відповідального виконавця)

1121 1040 Утримання га забезпечення діяльності центрів соціальних служб

(код за ЄДРПОУ)

1055500000

(код Програмної класифікації видат ків га (код Типової програмної класифікації видат ків га 
кредитування місцевого бюджету) 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 -2303460 гривень , у тому числі загального фонду - 2303460 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Бюджетний кодекс України №2456-УІ від 08.07.2010 р.(зі змінами та доповненнями).
2. Указ Президента України "І Іро місцеве самоврядування в Україні" № 280/97-ВР від 21.05.1997р.(зі змінами та доповненнями).
3. Наказ Міністерства соціальної політики України №526 від 18.05.2015р. "Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування, 
закладів соціальної підтримки сімей, дітей та молоді і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді" (зі змінами).
4. Постанова КМ У №1298 від 30.08.2002 "Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та 
організацій окремих галузей бюджетної сфери"
5. Комплексна програма « Надія і добро» на 2018-2024 роки у Переяславській міській територіальній громаді, затверджена рішенням Переяслав-Хмельницької міської ради від 
30.11.2017 року № 13-45-УІІ (зі змінами).
6. Постанова КМУ від 01.06.2020 №479 "Деякі питання діяльності центрів соціальної служби"
7. Закон України від 17.01.2019 №2671-УІІ1 "Про соціальні послуги"
8. Рішення Переяславської міської ради від 18.03.2021 №28-08-У1ІІ " Про затвердження в новій редакції положення про центр соціальних служб Переяславської міської ради його 
структури та штатної чисельності".
9.Рішення Переяславської міської ради від- Ж ї  2.2022 №01-43-VI11 " І Іро бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення умов функціонування центру соціальних служб

7. Мета бюджетної програми
І .Забезпечення умов функціонування центру соціальних служб
2. Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Провести заходи із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах

2 Надавати соціальні послуги дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1

Надання соціальних послуг дітям,молоді та сім’ям,які опинились у складних життєвих обставинах та 
потребують сторонньої допомоги

2  2 8 3  4 6 0 0 2  2 8 3  4 6 0

2

Проведення заходів із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних послуг дітям, молоді та 
сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах 2 0  0 0 0 0 2 0  0 0 0

Усього 2 303 460 0 2 303 460

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 Комплексна програма « Надія і Добро» на 2 0 1 8 - 2 0 2 4  роки у Переяславській міській територіальній громаді (зі 
змінами) 2  3 0 3  4 6 0 0 2  3 0 3  4 6 0



Усього 2 303 460 0 2 303 460

1 І. 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 утримання центру соціальних 
служб грн. кошторис 2  2 8 3  4 6 0 ,0 0 0 ,0 0 2 2 8 3  4 6 0 ,0 0

Фонд оплати праці грн. Кошторис 2  0 7 6  9 2 4 ,0 0 0 ,0 0 2 0 7 6  9 2 4 ,0 0

Обсяг бюджетних призначень спрямованих на проведення заходів 
із забезпечення соціальної підтримки та надання соціальних 
послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних 
життєвих обставинах

грн. кошторис 2 0  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0  0 0 0 ,0 0

2 продукту

Кількість центрів соціальних служб од.

Рішення Переяславської 
міської ради від 
1 8 .0 3 .2 0 2 1  № 2 8 - 0 8 - У І І1  

"Про затвердження в 
новій редакції положення 
"Про центр соціальних 
служб Переяславської 
міської ради його 
структури та штатної 
чисельності"

1 ,0 0 0.00 1,00

Кількість штатних працівників центру од. Штатний розпис 8 ,2 5 0 ,0 0 8 ,2 5

Загальна площа приміщень кв. м.
Договір оренди 
індивідуального 
визначення майна

3 2 9 ,2 0 0 ,0 0 3 2 9 ,2 0

кількість спеціалістів, залучених до заходів од. Журнал обліку групових 
заходів 0 2 - 0 3

4 ,0 0 0 ,0 0 4 ,0 0

кількість заходів центру од.

Картка обліку СЖО, ВПО; 
картки обліку по роботі з 
сім'ями з дітьми з 
особливими потребами

1 8 .0 0 0 ,0 0 18,00

кількість звернень до центру од. Звітні дані 5 0 0 ,0 0 0 ,0 0 5 0 0 ,0 0

Кількість учасників заходів, проведених центром соціальних 
служб Г'ДН'У"';

осіб Звіт з соціальної роботи, 
внутрішній облік 1 0 9 0 ,0 0 0 ,0 0 1 0 9 0 ,0 0

:гіН Г І Н Н» , дЯВЖі'..
Кількість дітей, молоді та сімей, яким надані соціальні послуги осіб Журнал обліку групових 

заходів, звітні дані 6 8 0 ,0 0 0 ,0 0 6 8 0 .0 0

3 ефективності



і 1 2 3 4 5 6 7

Середні витрати на утримання одного центру грн. Річний кошторис 2 283 460,00 0,00 2 283 460,00

Середні витрати на утримання одного працівника центру грн.

Розрахуйково( 
відношення кошторису по 
з/пл до кількості штатних 
працівників)

25 1 748,36 0,00 251 748,36

Середні витрати на один захід, проведений центром соціальних
служб грн.

Розрахунково) 
відношення кошторису по 
заходах до кількості 
заходів)

1 111,11 0,00 1 111,11

Середні витрати на одного учасника заходів, проведених 
центром соціальних служб грн.

Розрахунково) 
відношення кошторису по 
заходах до кількості 
учасників заходів)

18,00 0,00 18,00

4 якості

Рівень задоволення кількістю наданих послуг центром соціальних 
служб відс.

Розрахунково) 
відношення загальної 
кількості звернень до 
кількості наданих послуг)

100,00 0.00 100,00

Динаміка кількості учасників, охоплених заходами центру 
соціальних служб порівняно з минулим роком відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
осіб, охоплених заходами 
в порівнянні з минулим 
роком)

195,00 0,00 195,00

Динаміка кількості осіб, яким надані соціальні послуги В І Д С І Й  о,С

Розрахунково 
фвдашіення кількості

ь в Й % ! алані'Гштіквд^і^слуї и в 162,00

.

0,00 162,00

/7
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ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

і управління Переяславської міської ради

м  а / г  а у  &

(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)



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

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2023 р. №7/07-04/1 1-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2 .

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код та ЄДРПОУ)

33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0213131

(найменування відповідального виконавця)

1040 Здійснення заходів та реалізація проектів па виконання Державної 
цільової соціальної програми «Молодь України»

(код та ЄД РПО У)

1055500000

(код Програмної класифікації видатків га (код Типової програмної класифікації видатків га
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -69300 гривень , у тому числі загального фонду - 69300 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Міська комплексна Програма підтримки та розвитку молоді "Молодь Переяславщини" на 2021 -2025 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 22.10.2020 №03-92- 
V II (зі змінами).
2.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022 № 01 -43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік".



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

№
з/п Ціль державної політики

! Забезпечення здійснення заходів державної політики з питань молоді

7. Мета бюджетної програми

Проведення заходів та реалізація проектів на виконання Державної цільової соціальної програми Молодь України'

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Проводити міські заходи
2 Проводити профорієнтаційні експедиції та екскурсії для молоді на кращі підприємства громади та області

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Проведення міських заходів 6 3  3 0 0 0 6 3  3 0 0

2
Проведення профорієнтаційних експедицій та екскурсії для молоді иа кращі підприємства громади та 
області 6  0 0 0 0 6  0 0 0

Усього 69 300 0 69 300

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 3

1 Міська комплексна Програма підтримки та розвитку молоді "Молодь Переяславщини" на 2 0 2 1 - 2 0 2 5  роки 6 9  3 0 0 0 6 9  3 0 0

Усього 69 300 0 69 300

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, спрямованих на проведення грн. кошторис 6 3  3 0 0 .0 0 0.00 63  3 0 0 .0 0міських заходів
Обсяг бюджетних призначень на проведення профорієнтаційних грн. кошторис 6  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 6  0 0 0 ,0 0



І 2 3 4 5 6 7
експедицій та екскурсії для молоді

2 продукту

Кількість проведених міських заходів шт.

План роботи відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді, спорту та охорони 
здоров’я

3 5 ,0 0 0 ,0 0 3 5 ,0 0

Кількість учасників, які взяли участь у міських заходах осіб

План роботи відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді, спорту та охорони 
здоров’я

2  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0

Кількість проведених профорієнтаційних експедицій та екскурсій 
для молоді шт.

План роботи відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді, спорту та охорони 
здоров’я

3 ,0 0 0 ,0 0 3 ,0 0

Кількість учасників профорієнтаційних експедицій та екскурсій осіб

План роботи відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді, спорту та охорони 
здоров’я

8 0 ,0 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0

3 ефективності

Середні витрати на проведення одного міського заходу грн.
Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості заходів)

1 8 0 8 ,5 7 0 ,0 0 1 8 0 8 ,5 7

Середні витрати на одного учасника міських заходів грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості учасників, які 
взяли участь у міських 
заходах)

3 1 ,6 5 0 ,0 0 3 1 ,6 5

Середні витрати на проведення однієї профорієнтаційної 
експедиції чи екскурсії для молоді грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості 
профорієнтаційних 
експедицій чи екскурсій)

2  0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 0 0 0 ,0 0

Середні витрати на одного учасника профорієнтаційної 
експедиції чи екскурсії грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості учасників 
експедицій та екскурсій) )

7 5 ,0 0 0 ,0 0 7 5 ,0 0

4 я кост і

Динаміка кількості учасників, охоплених міськими заходами в 
поточному році порівняно 3 минулим роком відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
учасників заходів 
поточного року порівняно 
з показниками минулого
р ч к ч  і

8 0 ,0 0 0 ,0 0 8 0 ,0 0

Динаміка кількості учасників, що взяли участь у 
.профорієнтаційних експедиціях та екскурсіях в поточному році відс. Розрахунково 

(відношення кількості 6 7 ,0 0 0 ,0 0 6 7 .0 0



І 2 З

порівняно з минулим роком

Міським голови

ІЮ ГО Д Ж ЕН О :

Фінансове управління Переяславської міської ради 

І Іачапьник фінансового управління Переяславської міської ради

7



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)

1 8 .0 1 .2 0 2 3  р . №  7 /0 7 -0 4 /1 1  -23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

2.

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

кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

33201806
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0213242 3242

(найменування відповідального виконавця)

1090 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

(код за ЄДРПОУ)

1 0 5 5 5 0 0 0 0 0

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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 -275500 гривень , у тому числі загального фонду - 275500 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Закон України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні» №2998-Х1І від 05.02.1998 р.
2. Указ Президента України від 06.10.1999 №1284/99 «Про першочергові заходи щодо реалізації державної молодіжної політики та підтримки молодіжних громадських організацій».
3. Рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради від 06.09.2022 року №202-19 « Про нагородження стипендією міської ради».
4. Рішення виконавчого комітету Переяславської міської ради від 13.09.2022 року №210-20 "Про внесення змін до рішення виконавчого комітету №202-19 від 06 вересня 2022 року "Про 
нагородження стипендією міської ради".
5. Міська комплексна Програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2021-2025 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 22.10.2020 року № 
03-92-УІІ ( із змінами ).
6.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022 року №01-43-УІ1І "Про бюджет Переяславської територіальної громади на 2023 рік"
7.Закон України від 03.11.2022 №270-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік"



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Підтримка обдарованої молоді

7. Мета бюджетної програми
Комплексний підхід до створення сприятливих, соціальних, економічних фінансових та організаційних передумов для життєвого самовизначення і самореалізації молоді, розв’язання її 
нагальних проблем

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

2 Виплатити премії творчим колективам до Дня молоді за активну участь у сфері молодіжної політики та національно-патріотичного виховання
3 Виплатити одноразову стипендію міської ради обдарованим дітям

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 Виплата премії творчим колективам до Дня молоді за активну участь у сфері молодіжної політики та 
національно-патріотичного виховання 9 000 0 9 000

3 Виплата одноразової стипендії міської ради обдарованим дітям 266 500 0 266 500
Усього 275 500 0 275 500

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 Міська комплексна Програма підтримки та розвитку молоді «Молодь Переяславщини» на 2021-2025 роки 275 500 0 275 500

Усього 275 500 0 275 500

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 затрат

Обсяг бюджетних призначень для нагородження колективів до 
Дня молоді грн. кошторис 9 000,00 0,00 9 000,00

Обсяг бюджетних призначень, виділених на виплату одноразової грн. кошторис 266 500,00 0,00 266 500,00



1 2 3 4 5 б 7

стипендії міської ради обдарованим дітям
2 продукту

Кількість колективів яким вручатиметься премія до Дня молоді шт.

Міська комплексна 
Програма підтримки та 
розвитку молоді «Молодь 
Переяславщини»

3,00 0,00 3,00

Кількість дітей, нагороджених одноразовою стипендією осіб

Рішення виконавчого 
комітету міської ради 
"Про нагородження 
стипендією міської ради"

123,00 0,00 123,00

3 ефективності

Середні витрати на виплату премії до Дня молоді для 1 колективу грн.

Розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
колективів, яким 
вручається премія до Дня 
молоді)

3 000,00 0,00 3 000,00

Середній розмір одноразової стипендії грн.

Розрахунково 
(Відношення кошторису 
до кількості дітей, 
нагороджених 
одноразовою стипендією)

2 167,00 0,00 2 167,00

4 якості

Динаміка кількості колективів , нагороджених премією міської 
ради відс.

Розрахунково ( 
відношення кількості 
колективів ,яким 
виплачена премія міської 
ради, порівняно з 
минулим роком )

100,00 0,00 100,00

Динаміка кількості обдарованих дітей, яким виплачується 
одноразова стипендія міської ради відс.

Розрахунково( 
відношення кількості 
дітей яким виплачується 
щомісячна стипендія 
міської ради, порівняно з 
минулим роком)

100,00 0,00 100,00



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської р
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Вячеслав САУЛКО
(Власне ім’я. ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ 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 місцевого бюджету )

18.01.2023 р. №7/07-04/1 1-23

0200000

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

2.

з.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(кодза ЄДРПОУ)

33201806

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0214082

(найменування відповідального виконавця)

4082 0829 Інші заходи в галузі культури і мистецтва

(код заЄДРІ ІОУ)

1055300000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -800000 гривень , у тому числі загального фонду - 800000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» № 280/97-ВР від 21,05.1997р.
2. Бюджетний кодекс України № 2456- IV від 08.07.2010 р.
3.Програма відзначення державних, обласних, міських та професійних свят,-.ювілейних; дат; заохочення за заслуги перед Переяславською міською територіальною громадою, здійснення 
представницьких та інціих заходів на 2023 рік: затверджена рішенням Переяславської міської ради від 18.08.2022 року №08-35-УІІІ.
4. Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. №.01 -43-УЛ41лМіро бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік "

■ З'.Закон України від 03.11.2022 №270-ІХ"Про Державний бюджет України на 2023 рік"

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

№
з/п Ціль державної політики

Організація та проведення заходів на місцевому рівні



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення належного рівня організації відзначення міських, обласних, державних та професійних свят, пам'ятних та ювілейних дат, заохочені» за заслуги перед Переяславською 
міською територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Придбати сувенірну продукцію з емблемою міста, подарунки та нагороди для урочистих заходів та представницьких цілей.

2
Виплатити грошову винагороду до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та 
інших свят.

'У Обслуговувати заходи, офіційні делегації, тематичні виставки, ярмарки, конференції, круглі столи, тощо.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Придбання сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів та 
представницьких цілей 450 000 0 450 000

2
Виплата грошової винагороди до звання "Почесний громадянин міста", до державних та професійних свят, 

ювілейних дат підприємств, установ, організацій, пам'ятних дат та інших свят. 300 000 0 300 000

'У
Витрати на обслуговування заходів, офіційних делегацій, тематичних виставок, ярмарків, конференцій, 
круглих столів, тощо. 50 000 0 50 000

Усього 800 000 0 800 000

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

1
Програма щдзначення-дрржавних, обласних, міських та професійних свят, ювілейних дат, заохочення за заслуги 
перед . Переяславською.місьшю. територіальною громадою, здійснення представницьких та інших заходів на 
2023 рік

800 000 0 800 000

Усього 800 000 0 800 000

1 1. Результативні показники бюджетної 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 на придбання сувенірної продукції 
з емблемою міста, подарунків та нагород для урочистих заходів 
та представницьких цілей

грн. кошторис 450 000,00 0,00 450 000,00

Обсяг бюджетних призначень для проведення заходів 
відзначення державних, професійних свят та ювілейних дат 
підприємств, установ , організацій та заслужених жителів 
громади

грн. кошторис 300 000,00 0,00 300 000,00

Обсяг бюджетних призначень на обслуговування делегацій, 
тематичних виставок, ярмарків, конференцій, круглих столів, 
тощо

грн. Кошторис 50 000,00 0,00 50 000,00

2 продукту
Кількість сувенірної продукції з емблемою міста, подарунків та 
нагород для урочистих заходів за представницьких цілей од. згідно плану заходів 1 000.00 0,00 1 000,00

Кількість професійних свят, ювілейних дат підприємств, установ, 
організацій пам’ятних дат та інших свят од. згідно плану заходів 250,00 0,00 250,00

Кількість заходів, тематичних виставок, ярмарків, конференцій, 
круглих столів, тощо од. План заходів 2,00 0,00 2,00

3 ефективності

Середня вартість 1 од. придбаної продукції грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості сувенірної 
продукції з емблемою 
міста, подарунків та 
наг ород )

450,00 0,00 450,00

Середні витрати на проведення 1 заходу грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості професійних 
свят, ювілейнх дат 
підприємств, установ, 
організацій, пам'ятних дат 
та інших связ)

1 200,00 0,00 1 200,00

Середні витрати на обслуговування одного заходу, тематичної 
виставки, ярмарку, конференції, круглого столу, прийому 
офіційних делегацій

грн.
Розрахунково ( 
відношення кошторису до 
кількості заходів)

25 000,00 0,00 25 000,00

4 я кості

І Щ & Динаміка кількості придбаної продукції у плановому періоді 
відповідно до показника попереднього періоду відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
придбаної продукції в 
поточному році до 
кількості придбаної 
продукції в попередньому 
році)

100,00 0.00 100.00

Динаміка проведених заходів у плановому періоді відповідно до відс. Розрахунково 101,60 0,00 101,60



показника попереднього періоду

(відношення кількості 
проведених заходів у 
поточному році до 
кількості проведених 
заходів у попередньому 
році)___________________

Динаміка кількості заходів у плановому періоді відповідно до 
показника попереднього періоду

ізрахунково ( 
іШн&шення кількості 
зфхо/шш поточному році 

о кйькості заходів у 
инуломм році )______

Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

І(ачальнідеф^ШіЙр^бії^лчіравління І Іереяславської міської ради

(Власне ім'я. ПРІЗВИЩІ-)

X  м а л р  0 1

/ / У / О / -  0 $

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я. ПРІЗВИЩ Е)



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

ЗА Т ВЕРД Ж ЕН О
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.01.2023 р. № 7/07-04/1 І-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

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

2 . 0210000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 33201806

3 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0215011 5011

(найменування відповідального виконавця)

Проведення навчально-тренувальних зборів іПо 10 олімпійських видів спорту
змагань з

(код за ЄДРПО У) 

1 1055500000

(код І Ірограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -473000 гривень , у тому числі загального фонду - 473000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
І. Конституція України.

2. Закон України « Про фізичну культуру і спорт» №3808-ХІІ від 2 4 .1 2 .1 993р.
3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 « Про затвердження цільової комплексної програми « Фізичне виховання - здоров’я нації».
4. Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради 
від 2 1.10.2021 р. №08-І6-УІІІ(зі змінами).
5. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р.. «. Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 
фізичної культури і спорту».
6. Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022 №0!-43-УІ1І "Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік".



6. І Цлі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку олімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1
Провести навчально-тренувальні збори і змагання з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

2 Придбати медалі, грамоти, кубки, призи
Придбати спортивну форму та інвентар

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Проведення навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань. 3 9 6  0 0 0 0 3 9 6  0 0 0

2 Придбання медалей, грамот, кубків,призів 2 3  0 0 0 0 2 3  0 0 0
л Придбання спортивної форми та інвентарю 5 4  0 0 0 0 5 4  0 0 0

Усього 473 000 0 473 000

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

№
з/п І Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 3
Ш ___А. Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громяпі . . 471000 0 . .. 4 7 3  000



1 2 3 4 5
на 2022-2024 роки

Усього 473 000 0 473 000

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п 1 Іоказники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг бюджетних призначень на проведення навчально- 
тренувальних зборів з олімпійських видів спорту 3 підготовки до 
регіональних змагань

грн. Кошторис 396 000,00 0,00 396 000,00

Обсяг бюджетних призначень на придбання медалей, грамот, 
кубків,призів грн. Кошторис 23 000,00 0,00 23 000,00

Обсяг бюджетних призначень на придбання спортивної форми та 
інвентарю грн. Кошторис 54 000,00 0.00 54 000,00

2 продукту

кількість навчально-тренувальних зборів з олімпійських видів 
спорту од.

Єдиний календарний план
спортивно-масових
заходів

17.00 0,00 17,00

кількість людино-днів навчально-тренувальних зборів з 
олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань од.

Єдиний календарний план
спортивно-масових
заходів

260,00 0,00 260,00

Кількість одиниць медалей, грамот, кубків,призів, які 
заплановано придбати од.

Доповідна записка 
начальника відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді та спорту

710,00 0,00 710,00

Кількість одиниць спортивної форми та інвентарю, які 
заплановано придбати шт.

Доповідна записка 
начальника відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді та спорту

35,00 0,00 35,00

3 ефективності
середні витрати на один людино-день навчально-тренувальних 
зборів з олімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань

грн.
Розрахунково 
(кошгор ис/кіл ькість 
людиноднів)

1 523,08 0,00 1 523,08

Середня вартість і одиниці придбаного товару грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості одиниць 
медалей, грамот, кубків, 
призів)

32,39 0,00 32,39

Розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
одиниць спортивної 
форми та інвентарю)

Середня вартість 1 одиниці спортивної форми та інвентарю грн. 1 542,86 0.00 1 542.86



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету)

18.01.2023 р .№  7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

2 .

3.

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 бюджету)

0215012

(найменування відповідального виконавця)

^ 1 2  0810 Проведення навчально-тренувальних зборів і

неолімпійських видів спорту
і змагань з

(код за ЄДРПОУ)

1055500000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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)

104500 гривень та спеціального фонду - 04. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 104500 гривень , у тому числі загального фонду 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України.
2. Закон України « Про фізичну культуру і спорт» №3808-ХІІ від 24.12.1993р.
3.Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 « Про затвердження цільової комплексної програми « Фізичне виховання - здоров’я нації».
4. Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради 
від21.10.2021р№08-16-УІП (зі змінами).
5. Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005 р. « Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 
фізичної культури і спорту».
6.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. №  01-43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік .



6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку неолімпійських видів спорту. Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з неолімпійських видів спорту

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Провести навчально-тренувальні збори з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних змагань.

2
Придбати кубки, призи, медалі та грамоти.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5

1 Проведення навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань 100 000 0 100 000

2 Придбання кубків, призів, медалей та грамот. 4 500 0 4 500
Усього 104 500 0 104 500

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 Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді на 
2022-2024 роки 104 500 0 104 500

Усього 104 500 0 104 500



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 проведення навчально- 
тренувальних зборів з неолімпійських видів спорту 3 підготовки 
до регіональних змагань

грн. кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00

Обсяг бюджетних призначень на придбання кубків, призів, 
медалей та грамот. фН. кошторис 4 500,00 0,00 4 500,00

2 продукту

Кількість навчально-тренувальних зборів з неолімпійських видів 
спорту од.

Єдиний календарний план
спортивно-масових
заходів

7,00 0,00 7,00

Кількість людиноднів навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту од.

Єдиний календарний план
спортивно-масових
заходів

48,00 0,00 48,00

Кількість одиниць кубків, призів, медалей, грамот, які 
планується придбати шт.

Доповідна записка 
начальника відділу з 
питань фізичної культури, 
молоді та спорту

300,00 0,00 300,00

3 ефективності
Середня вартість одного людино-дня навчально-тренувальних 
зборів з неолімпійських видів спорту 3 підготовки до 
регіональних змагань

грн.
Розрахунково
(кошторис/кількість
людиноднів)

2 083,33 0,00 2 083,33

Середня вартість 1 одиниці придбаного товару. грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості одиниць 
кубків, призів,медалей, 
грамот)

15,00 0,00 15,00

4 якості

Динаміка кількості навчально-тренувальних зборів з 
неолімпійських видів спорту з підготовки до регіональних 
змагань порівняно з минулим роком

відс.

Розрахунково 
(відношення кількості 
зборів поточного року до 
кількості зборів минулого 
року)

100,00 0,00 100,00



ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської радг,
і^РАЇН/І''

лав САУЛКО
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩ 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

0200000

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

18.01.2023 р. №  7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

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

0215031 , Л_ . лоїл Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 1055500000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

_  . . . . . . .  (код Функціональної (найменування бюджетної проірами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
(код Типової програмної класифікації видатків та . . . . .  ...у...*.™™4 к 1 _ . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) . ̂ кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -5168904 гривень , у тому числі загального фонду - 5168904 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України
2. Закон України “ Про фізичну культуру і спорт ”№  3809-ХІІ від 24.12.1993 р. зі змінами.
3. Указ Президента України від 01.09.1998 року №963/98 “ Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров’я нації” .
4.Статут КЗ «Переяславської Дитячо-юнацької спортивної школи».
5.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 
фізичної культури і спорту" зі змінами
6. Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки , затверджена рішенням Переяславської міської 
ради від 21.10.2021 р. №08-І6-УІІІ (зі змінами).
7.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. № 01-43-УІ1І " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік ".



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Модернізація матеріально-технічної бази дитячо-юнацької спортивної школи

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та спорту вищих досягнень та участі
спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацької спортивної школи в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, 
повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі комунальних спортивних споруд 
фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1

Підготувати спортивний резерв та підвищити рівень фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькою 
спортивною школою

5 168 904 0 5 168 904

Усього 5 168 904 0 5 168 904

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 Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді 
на 2022-2024 роки 5 168 904 0 5 168 904

Усього 5 168 904 0 5 168 904

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 затрат

Обсяг бюджетних призначень, на утримання та навчально- 
тренувальну роботу комунальної дитячо-юнацької спортивної 
школи

грн. кошторис 5 168 904,00 0,00 5 168 904,00

2 продукту

Кількість комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл , 
видатки на утримання яких здійснюються з бюджету од.

"Рішення Переяслав-Хм. 
міської ради від 
10.02.2000 р. №05-14- 
X X III «Про реорганізацію 
міської ДЮСШ міського 
відділу освіти і 
спортивної школи при 
школі інтернат шляхом 
Злиття у ДЮСШ м. 
Переяслав- 
Хмельницького.» "

1,00 0,00 1,00

кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, 
видатки на утримання якої здійснюються з бюджету осіб

Рішення виконавчого 
комітету Переяславської 
міської ради "Про мережу 
комунального закладу 
"Переяславська дитячо- 
юнацька спортивна 
школа"

592,00 0,00 592,00

Кількість штатних одиниць всього, в тому числі: осіб Штатний розпис 29,50 0,00 29,50
Керівник осіб Штатний розпис 1,00 0,00 1,00
Спеціаліст осіб Штатний розпис 2,00 0,00 2,00
Медичний персонал осіб Штатний розпис 0,50 0,00 0,50
Обслуговуючий персонал осіб Штатний розпис 3,00 0,00 3,00
Педагогічний персонал осіб Штатний розпис 23,00 0,00 23,00

3 ефективності

Середні витрати на навчально-тренувальну роботу у комунальній 
дитячо-юнацькій спортивній школі на одного учня грн.

Розрахунково( 
відношення кошторису до 
кількості учнів)

8 731,25 0,00 8 731,25

4 якості
Кількість підготовлених у комунальній дитячо-юнацькій 
спортивній школі майстрів спорту України/ кандидатів у майстри 
спорту України, осіб

осіб Річний звіт 5 Ф К 1,00 0,00 1,00

Кількість учнів комунальної дитячо-юнацької спортивної школи, 
які здобули призові місця в регіональних спортивних змаганнях, 
осіб

осіб Накази, протоколи 
змагань 160,00 0,00 160,00

Динаміка кількості учнів комунальної дитячо-юнацької 
спортивної школи порівняно з минулим роком,% відс.

Розрахунково ( 
відношення кількості 
учнів в поточному

98,00 0,00 98,00



М іський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради

Вячеслав САУЛКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

18.01.2023 р. № 7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1.

2 .

3.

0200000 Виконавчий комітет Переяславської міської ради 3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0210000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Виконавчий комітет Переяславської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

3 3 2 0 1 8 0 6

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0215041

(найменування відповідального виконавця)

5041 0810 Утримання та фінансова підтримка спортивних споруд

(код за ЄДРПОУ)

1055500000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1329514 гривень , у тому числі загального фонду 
гривень.

(код бюджету)

1329514 гривень та спеціального фонду - 0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України
2. Закон України “ Про фізичну культуру і спорт ”№ 3809-ХІІ від 24.12.1993 р. зі змінами.
3. У каз Президента У  країни від 01.09.1998 року №963/98 “ Про затвердження цільової комплексної програми «Фізичне виховання - здоров’я нації ” .
4.Наказ Міністерства України у справах молоді та спорту №2097 від 23.09.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці працівників бюджетних установ, закладів та організацій галузі 
фізичної культури і спорту" (зі змінами).
5. Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради 
від 21.10.2021р. №08-16-УІІІ (зі змінами).
6.Закон України від 03.11.2022 №270-ІХ "Про Державний бюджет України на 2023 рік" .
7.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022 № 01 -43-УІІІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік ".



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

№
з/п Ціль державної політики

1 Підтримка належного технічного стану спортивних споруд

7. Мета бюджетної програми
Створення умов для фізичного розвитку, повноцінного оздоровлення, змістовного відпочинку і дозвілля дітей, збереження та підтримка в належному технічному стані існуючої мережі 
комунальних спортивних споруд , забезпечення їх ефективного використання для проведення спортивних заходів.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1
Утримувати в належному стані існуючу мережу спортивних споруд комунальної форми власності та забезпечувати їх ефективне функціонування для проведення спортивних 
заходів.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Утримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд комунальної форми власності та 
забезпечення їх ефективного функціонування для проведення спортивних заходів. 1 329 514 0 1 329 514

Усього 1 329 514 0 1 329 514

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 Комплексна Програма розвитку фізичної культури та спорту в Переяславській міській територіальній громаді 
на 2022-2024 роки 1 329514 0 1 329 514

Усього 1 329 514 0 1 329 514

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 утримання в належному стані та 
забезпечення ефективного функціонування існуючої мережі 
спортивних споруд для проведення спортивних заходів

грн. Кошторис 1 329 514,00 0,00 1 329 514,00



1 2 3 4 5 6 7
Фонд оплати праці грн. кошторис по оплаті праці 1 184 907,00 0,00 1 184 907,00

2 продукту

Кількість комунальних споруд, видатки на утримання яких 
здійснюються з місцевого бюджету од.

Статут КЗ "Спортивно 
оздоровчий комплекс 
Стадіон імені В. 
Лобановського 
Переяславської міської 
ради"

1,00 0,00 1,00

кількість штатних працівників комунальних спортивних споруд од.
Штатний розпис КЗ СОК " 
Стадіон імені В. 
Лобановського"

9,50 0,00 9,50

Керівник од.
Штатний розпис КЗ СОК " 
Стадіон імені В. 
Лобановського"

1,00 0,00 1,00

Спеціаліст од.
Штатний розпис КЗ СОК " 
Стадіон імені В. 
Лобановського"

3,00 0,00 3,00

Обслуговуючий персонал од.
Штатний розпис КЗ СОК " 
Стадіон імені В. 
Лобановського"

5,50 0,00 5,50

Кількість спортивних заходів на комунальних спортивних 
спорудах од. календарний план заходів 

та змагань 70,00 0,00 70,00

3 ефективності

Середній розмір видатків з місцевого бюджету на утримання 
однієї спортивної споруди комунальної форми власності грн.

Розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
комунальних споруд)

1 329 514,00 0,00 1 329 514,00

Середньомісячна заробітна плата одного працівника грн.

Розрахунково(відношення 
кошторисних призначень 
по оплаті праці до 
кількості штатних 
працівників/12 місяців)

10 394,00 0,00 10 394,00

4 якості

Динаміка кількості спортивних заходів (навчально-тренувальних 
зборів, змагань), що проводяться на комунальних спортивних 
спорудах порівняно з минулим роком

відс.

Розрахунково(відношення 
кількості спортивно- 
масових заходів та 
змагань порівняно з 
минулим роком)

100,00 0,00 100,00



Міський голова

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

лс&'/ссЧ'} 0 \ 6 /  Л & Л З  /цО  К і/
7  7  7

чеслав САУЛКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПРІЗВИЩ 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 місцевого бю дж ету)

18.01.2023 р .№  7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1 .

2 .

3 .

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

кредитування місцевого бюджету)

0210000

(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)

8110 0320 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
наслідків стихійного лиха _____________________________________

(код за ЄДРПОУ)

1055500000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету) 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 -30000 гривень , у тому числі загального фонду - 30000 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Кодекс цивільного захисту України від 02.10.2012 №5403-VI
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.03.2001 року №308 «Про створення і використання матеріальних резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного 
і природного характеру та їх наслідків".
3. Постанова 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 запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 
2021 - 2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 19.08.2021 року № 11-14-УІІ1 (зі змінами).
5.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р. № 01-43-УНІ " Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік .



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

№
з/п Ціль державної політики

1
Створення ефективних міських сил цивільного захисту

2 Організація та здійснення запобіжних заходів на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

3 Удосконалення системи підготовки фахівців з питань цивільного захисту

7. Мета бюджетної програми

Запобігання та ліквідація надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних 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 30 000 0 30 000

Усього 30 000 0 ЗО 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

1 Цільова Програма з забезпечення заходів з запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 
стихійного лиха в межах Переяславської міської територіальної громади на 2021 - 2024 роки 30 000 0 30 000

Усього ЗО 000 0 ЗО 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 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг бюджетних призначень для створення матеріальних 
резервів для запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру та їх наслідків усіх рівнів

грн. Кошторис ЗО 000,00 0,00 30 000,00

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 
Переяславської міської 
ради"Про 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

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

4 якості

Рівень забезпеченості матеріальним резервом для запобігання, 
ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного 
характеру та їх наслідків усіх рівнів відс- / 0 ^

// & /
І! ,Г7

Співвідношення

Ой^ршбдаср резерву в 
порівнЯт&н^оУіеобхілного

100,00 0,00 100,00

М іський голова

ПОГОДЖЕНО:

( їм *  *  *
Вячеслав САУЛКО

Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового у правління Переяславської міської ради

^ /чний

Ж

(Власне ім'я, ПР ІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
(Власне ім'я, ПР 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 місцевого бюджету )

18.01.2023 р.№  7/07-04/11-23

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

1 . 0 2 0 0 0 0 0 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 8 2 2 0 8220 0380 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення 1055500000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -124200 гривень , у тому числі загального фонду - 124200 гривень та спеціального фонду - 0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1 .Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21.05.1997р. № 280/97
2.Закон України «Про державне прогнозування, розроблення програм економічного і соціального розвитку України» від 23.03.2000 № 1602-111
3.Програма цільового забезпечення заходів з виконання законодавства з питань військового обов"язку і військової служби, функціонування системи військового обліку, мобілізаційної 
підготовки та мобілізації в межах території Переяславської міської територіальної громади на 2022-2024 роки, затверджена рішенням Переяславської міської ради від 23.12.2021 року 
№04-21-УІ1І(зі змінами).
4.Рішення Переяславської міської ради від 22.12.2022р.№ 0І-43-У1П" Про бюджет Переяславської міської територіальної громади на 2023 рік".

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

,п Ціль державної політики

І Підвищення обороноздатності країни



7. Мета бюджетної програми
Реалізація органами місцевого самоврядування заходів з мобілізаційної підготовки і мобілізації на території громади та матеріально-технічне забезпечення роботи Переяслав- 
Хмельницького об’єднаного міського військового комісаріату

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечити функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території Переяславської міської об'єднаної територіальної громади
2 Забезпечити перевезення призовників та військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної медичної комісії до обласного збірного пункту та до військових частин.

3
Виділити за запитами начальника Першого відділу Бориспільського РТЦКта СП необхідну кількість автомобілів для проведення контрольного оповіщення призовників та 
військовозобов'язаних, вручення часткових нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне завдання на поставку техніки, здійснення перевірки стану військового 
обліку.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення функціонування військового обліку військовозобов'язаних і призовників на території 
Переяславської міської об'єднаної територіальної громади 35 200 0 35 200

2 Забезпечення перевезення призовників та військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної 
медичної комісії до обласного збірного пункту та до військових частин 60 000 0 60 000

3

Виділення за запитами начальника Першого відділу Бориспільського РТЦК та СГІ необхідної кількості 
автомобілів для проведення контрольного оповіщення призовників та військовозобов'язаних, вручення 
часткових нарядів керівникам підприємств, які мають мобілізаційне завдання на поставку техніки, 
здійснення перевірки стану військового обліку.

29 000 0 29 000

Усього 124 200 0 124 200

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 цільового забезпечення заходів з виконання законодавства з питань військового обов"язку і військової 
служби, функціонування системи військового обліку, мобілізаційної підготовки та мобілізації в межах території 
Переяславської міської територіальної громади на 2022-2024 роки

124 200 0 124 200

Усього 124 200 0 124 200

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 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків на забезпечення функціонування військового 
обліку військовозобов'язаних і призовників на території 
Переяславської міської об'єднаної територіальної громади

грн. Кошторис 35 200,00 0,00 35 200,00

Обсяг видатків для забезпечення перевезення призовників та 
військовозобов'язаних (резервістів) для проходження обласної 
медичної комісії до обласного збірного пункту та до військових 
частин

грн. кошторис 60 000,00 0,00 60 000,00

Обсяг видатків на виділення автомобілів за запитами начальника 
Першого відділу Бориспільського РТЦК та СП грн. Кошторис 29 000,00 0,00 29 000,00

2 продукту

Кількість одиниць закупленої поштової кореспонденції, 
канцтоварів та друкованої продукції шт.

Листи- звернення 
Першого відділу 
Бориспільського РТЦК та 
СП

5 000,00 0,00 5 000,00

Кількість кілометрів, які планується проїхати шт.

Листи- звернення 
Першого відділу 
Бориспільського РТЦК та 
СП

3 000,00 0,00 3 000,00

Кількість поїздок, які планується здійснити шт.

Листи- звернення 
Першого відділу 
Бориспільського РТЦК та 
СП

40,00 0,00 40,00

3 ефективності

Середня вартість закупівлі та друку однієї одиниці продукції грн.

Розрахунково(відношення 
кошторису до кількості 
одиниць закупленої 
поштової кореспонденції, 
канцтоварів та друкованої 
продукції

7,04 0,00 7,04

Середня вартість кілометра, що планується проїхати грн.

Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості кілометрів, 
що планується проїхати)

20,00 0,00 20,00

Середня вартість однієї поїздки грн.
Розрахунково 
(відношення кошторису 
до кількості поїздок)

725,00 0,00 725,00
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Міський голова
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Фінансове управління Переяславської міської ради 

Начальник фінансового управління Переяславської міської ради

ячеслав САУЛКО
(Власне ім'я, ПР ІЗВИЩ Е)

Юлія ЖАРКО
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