
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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю джету )

1.

2 .

3.

( 0700000)

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

(0710000 )

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)

(0710160 )

(найменування відповідального виконавця)

0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, територіальних громадах

(код за ЄДРПО У)

23573000000

(код П рограмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Ф ункціональної
класифікації видатків та
кредитування бю джету)

кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бю джету)

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

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 784654 гривень , у тому числі загального фонду -  784654 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; Наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» );наказ Міністерства 
фінансів України від 17.07.2015р №648"Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу 
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету"( (зі змінами від28.12.2018 
р№ 1176), Наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147 «Про затвердження Типового перелік бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Державне управління", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік від15.12.2020 №1082-ІХ", рішення сесії Смілянської міської ради від 23,12,2020 
№6-36/УІН.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення здійснення керівництва і управління у відповідній сфері.



7. Мета бюджетної програми 

Керівництво і управління у відповідній сфері.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) 
наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

2
Здійснення виконавчими органами міських (міст республіканського Автономної Республіки Крим та 
обласного значення) рад, районних у містах рад (у разі їх створення) наданих законодавством повноважень 
у відповідній сфері

784 654 0 784 654

Усього 784 654 0 784 654

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. Статистичний звіт Ф 20 3,00 0,00 3,00
витрати на утримання апарату управління грн. Бухгалтерський звіт Ф2М 784654,00 0,00 784654,00

2 продукту
кількість отриманих листів, звернень, заяв, скарг од. Журнал реєстрації 1109,00 0,00 1109,00
кількість прийнятих нормативно-правових актів од. Журнал реєстрації 40,00 0,00 40,00

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника од. Журнал реєстрації 370,00 0,00 370,00

кількість прийнятих нормативно-правових актів на одного 
працівника од. Журнал реєстрації 13,00 0,00 13,00



1 2 3 4 5 6 7
витрати на утримання однієї штатної одиниці тис.грн. Журнал реєстрації 261,60 0,00 261,60

Олена ЗАГОРУИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина СВАТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю джету )

18 01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2 .

3.

( 0700000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)

(0710000 )

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю джету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)

(0712010) 2010

(найменування відповідального виконавця)

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код за ЄДРПО У)

23573000000

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

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю джету)

(найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -9322356 гривень , у тому числі загального фонду -  6226556 гривень та спеціального фонду -  
3095800 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-УІ (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-ХП "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я" ;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " ( в редакції наказу від 
15.11.2018р №908),Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р № 793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із 
змінами від 28.12.2018р №1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров’я", Закон України "Про Державний бюджет України на 
2021 рік " від 15.12.2020 № 1082 - IX, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/ УШ.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Організація надання населенню стаціонарної медичної допомоги. Забезпечення надання амбулаторно - поліклінічної допомоги.



Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 6 226 556 3 095 800 9 322 356
Усього 6 226 556 3 095 800 9 322 356

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 програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня " Смілянської 
міської ради

6 161 556 3 095 800 9 257 356

2 Програма "Протидії імунопрфілактики та захисту населеня від інфекційних захворювань на 2017-2019 роки. 65 000 0 65 000
Усього 6 226 556 3 095 800 9 322 356

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
кількість ліжок у денних стаціонарах од. Статистична форма 47 0,00 0,00 0,00
кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. Статистична форма 47 300,00 0,00 300,00

кількість установ од.
Звіт по м ереж і, штатах та 
контенгентах 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од. Статистична форма 47 0,00 0,00 0,00
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів од. Статистична форма 0,00 0,00 0,00

2 продукту
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях осіб Статистичний звіт Ф20 9,10 0,00 9,10



і 2 3 4 § 6 7
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах тис.од. Статистичний звіт Ф20 0,00 0,00 0,00
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. Статистичний звіт Ф20 64,80 0,00 64,80

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах Д Н ІВ Статистичний звіт Ф20 0,00 0,00 0,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах Д Н ІВ Статистичний звіт Ф20 300,00 0,00 300,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого Д Н ІВ Статистичний звіт Ф20 10,00 0,00 10,00

4 якості
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях ВІДС. Статистичний звіт Ф20 80,00 0,00 80,00
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях ВІДС. Статистичний звіт Ф20 80,00 0,00 80,00

в.о.Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО: ' \\
Ш  І ° р і ]

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради
*** ^ і  І

Начальник фінансовр управління

^грйи»

Олена ЗАГОРУИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина СВАТКО.
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю джету )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

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

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У)

3. 0712080 2080 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги

23573000000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

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

(код Ф ункціональної (найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
класифікації видатків та  кредитування місцевого бю джету) 
кредитування бю джету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9528198 гривень , у тому числі загального фонду -  7749198 гривень та спеціального фонду -  
1779000 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", 
Наказ Міністерства фінансів Укршни від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( в редакції наказу від 15.11.2018р 
№908);Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від 
28.12.2018р №1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров’я", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік " від
15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Організація надання медичної допомоги та реалізації заходів, щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення



.✓іета бюджетної програми 

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 7 749 198 1 779 000 9 528 198
Усього 7 749 198 1 779 000 9 528 198

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Міська цільова соціальна програма " Цукровий діабет" 14 807 0 14 807
2 Міська цільова програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2019 -2022 роки 71 140 0 71 140
3 Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз на 2021-2023 роки 20 816 0 20 816

4
Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська поліклініка ім.Тараса 
Шевченка" Смілянської міської ради

1 823 274 0 1 823 274

5
Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська поліклініка " Смілянської 
міської ради

5 819 161 1 779 000 7 598 161

Усього 7 749 198 1 779 000 9 528 198

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

кількість ліжок в денних стаціонарах од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам

100,00 0,00 100,00

кількість установ од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 2,00 0,00 2,00



* 2 3 4 5 6 7

кількість штатних одиниць од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 0,00 0,00 0,00

2 продукту

кількість ліжко-днів в денних стаціонарах тис. од.
Звіт по мережі, штатам та 
контингентам 35,90 0,00 35,90

кількість лікарських відвідувань тис. од.
Статистичний звіт ф17;20; 
47 262,00 0,00 262,00

3 ефективності

завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах Д Н ІВ
Статистичний звіт ф17;20; 
47 280,00 0,00 280,00

середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 
одного хворого днів Статистичний звіт ф17;20; 

47 9,00 0,00 9,00

4 якості
зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою 
працездатності та первинного виходу на інвалідність відс.

Статистичний звіт ф17;20; 
47 11,00 0,00 11,00

в.о.Начальника відділуидите.

п о г о д ж е н о «д е *
Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Начальник фінансобс’гугіракшння ; \ 7 /

■; \ч
■ Н \\

Олена ЗАГОРУЙ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина СВАТКО.
(ініціали/Ііііціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю джету )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ( 0700000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

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

2. (0710000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПО У)

3. (0712100) 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 23573000000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

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

(код Ф ункціональної (найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та  (код бю джету) 
класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету) 
кредиту вання бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -473028 гривень , у тому числі загального фонду -  283828 гривень та спеціального фонду -  
189200 гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція україни, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-ХП "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я";Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бю джетів"; 
Наказ Міністерства фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" ( в редакції наказу від 15.11 2018р 
№908);Наказ Міністерства фінансів України від20.09.2017р № 793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із змінами від28.
12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров’я", Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік " від
15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Організація надання стоматологічної допомоги населенню, реалізація заходів щодо профілактики і зниження рівня захворюваності.



Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення ■

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

/
1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню V

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги 
населенню V

283 828 189 200 473 028

Усього 283 828 189 200 473 028

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
Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства 
"Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міськоїї ради . , /

283 828 189 200 473 028

Усього 283 828 189 200 473 028

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

кількість закладів од.
Звіт по мережі та штатах 
та контингентах

1,00 1/ 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од.
Звіт по мережі та штатах 
та контингентах

0,00 0,00 0,00

2 продукту

кількість лікарських відвідувань од.
Статистичний звіт ф17;20; 
47

41,20 /  0,00 41,20

чисельність осіб, яким проведена планова санація осіб
Статистичний звіт ф17;20; 
47

9200,00 /  0,00 9200,00



1 2 3 4 5 6 7
3 ефективності

кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога осіб
Статистичний звіт ф17;20; 
47 1675,00 і /  о,оо 1675,00

в.о.Н ачальника відділу

ПОГОДЖЕНО: 0
Фінан ^Правління.виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Начал

18.01.
М.П.

Олена ЗАГОРУИ
(іш ціалігін іціач , прізвищ е)

Галина СВАТКО
(підпис) (ініціалн/ініціагі, прізвище)



—^ ----- 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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника 

кош тів місцевого бю джету )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. (0700000) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого бю джету ) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бюджету )

2. (0710000) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавия) (код за ЄДРПО У)

кредитування місцевого бю джету)

З (0712111 ) 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 23573000000
_______________________________________________________________________________первинної медичної (медико-санітарної) допомоги_____________________________________

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (™Д Ф ункціональної (найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та (код бю джету)
кредитування місцевого б ю д ж ет»  кредитування місцевого бю джету) класифікації в г а т и в  та  кредитування м.сцевого бюджету)

*  кредитування бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2232446 гривень , у тому числі загального фонду -  2232446 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 року № 2456-VI (зі змінами);Закон України від 19.11.1992 року № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону 
здоров’я" ;Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; 
Наказ Міністерства фінансів Українив ід 17.07.2015р року № 648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів " ( в редакції наказу від 
15.11.2018р№908),Наказ Міністерства фінансів України від20.09.2017р №793"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (із 
змінами від28.12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров’я", Закон України "Про Державний бюджет України на 
2021 рік " від 15.12.2020 №1082 - IX, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УПІ.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою.



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

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 2 232 446 0 2 232 446

Усього 2 232 446 0 2 232 446

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 програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства " Центр 
первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради 1 707 217 0 1 707 217

2 Цільова соціальна програма протидії захворювання на туберкульоз 439 229 0 439 229
3 Програма профілактики ВІЛ -інфекції СНіД в Україні 86 000 0 86 000

Усього 2 232 446 0 2 232 446

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

кількість штатних посад од. Звіт по мережі та штатам 0,00 0,00 0,00
кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають 
первинну допомогу од. Звіт по мережі та штатах 0,00 0,00 0,00

2 продукту

кількість прикріпленого населення осіб
Статистичний звіт ф 17, 
20,47

66044,00 0,00 66044,00



1 2 3 4 5 6 7

кількість пролікованих хворих тис. осіб
Статистичний звіт ф 17, 
20,47 143625,00 0,00 143625,00

3 ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає 
первинну допомогу од.

Статистичний звіт ф 17, 
20,47 2374,00 0,00 2374,00

4 якості

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями відс.
Статистичний звіт ф 17, 
20,47 83,00 0,00 83,00

и.о.Н ачальника відділу

погс
Фінансове уі

&$<>/  
Начальник

18.01.2021 р. 

М.П.

чого комітету Смілянської міської ради

( ПІДПИС
Олена ЗАГОРУЙ

(ініціалії/ініціал, прізвище)

Галина СВАТКО.
(підпис) т (ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бю джету )

(0700000 )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)

( 0710000 )

(найменування головного розпорядника кош тів місцевого бю джету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

(0712144) 2144

(найменування відповідального виконавця)

0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

(код за ЄДРПО У)

23573000000

. . .  . _  . . .  . (код Ф ункціональної (найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та
(код П рограмної класиф ікації вида™ в та (код Типової програмної класифікації видатків та ю|а(.ифі іг ^  „  кредитування місцевого бюджету)

^п А и їтто п и о  .ппчрвпга « іпі.»-от.,л  кредитування місцевого бю джету)

(код бю джету)

кредитування місцевого бю джету) кредитування бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2565759 гривень , у тому числі загального фонду -  2565759 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на профілактику, діагностику та лікування хворих на цукровий діабет,запобігання та зниження рівня захворюваності 
на цукровий діабет, його ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності,
збільшення тривалості та поліпшення якості життя хворих шляхом підвищення рівня та забезпечення доступності медичної допомоги, Закон України "Про Державний бюджет України 
на 2021 рік " від 15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УТІІ.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Організація забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.



Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 2 565 759 0 2 565 759
Усього 2 565 759 0 2 565 759

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 цільова соціальна програма " Цукровий діабет" 2 565 759 0 2 565 759
Усього 2 565 759 0 2 565 759

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

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий 
діабет грн. Бухгалтерський звіт 

Ф20М 2565759,00 0,00 2565759,00

2 продукту

кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 
препаратами інсуліну осіб

Зведення звітів по мережі 
, штатних і контингентах 
установ що фінансуються 
з місцевих бюджетів

640,00 0,00 640,00

3 ефективності
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну відс. Розрахунок 100,00 0,00 100,00





Олена ЗАГОРУЙ
(ініціали ініціа і, прізвище)

Галина СВАТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

кош тів місцевого бю джету )

1. ( 0700000 )

18.01.2021 р. №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )

( 0710000 )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02013254

3.

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

(0712151 )

(найменування відповідального виконавця)

2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

(код за ЄДРПО У)

23573000000

(код П рограмної класиф ікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бю джету) кредитування місцевого бю джету)

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю джету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2537602 гривень , у тому числі загального фонду -  2537602 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", наказ Міністерства Фінансів України від 17.07.2015р №648 "Про затвердження 
типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів( в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від28.12.2018р№1176), спільного наказу Міністерства Фінансів України та 
Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 року № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров’я 1', Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік" від 15.12.2020 № 1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від
23.12.2020 №6-36/УІІІ.

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я.



7. Мета бюджетної програми
Фінансування установ охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової документації. Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров"я. 
Забезпечення закладів охорони здоров"я санітарним автотранспортом.

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Фінансування закладів охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової документації. Інформаційно - аналітичне забезпечення. Забезпечення 
роботою санітарного автотранспорту.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я. 2 537 602 0 2 537 602

Усього 2 537 602 0 2 537 602

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ од.
Мережа розпорядників 
коштів 2,00 0,00 2,00

Кількість штатних посад од.

Зведення звітів по мережі, 
штатах і континтгентах 
установ що фінансуються 
з місцевих бюджетів

18,75 0,00 18,75

2 продукту
Кількість казначейських рахунків од. Бухгалтерський звіт ф2м 45,00 0,00 45,00

Кількість складено бухгалтерських звітів, інформацій од.
Бухгалтерський звіт ф2м, 
4-1м, 4-2м, 4-3 м, ф7, 
консолідований

664,00 0,00 664,00

Кількість складено статистичних звітних форм, аналітичних од. Статистичний звіт ф 17, 248,00 0,00 248,00



1 2 3 4 5 6 7
довідок та інше. ф20,ф47

3 ефективності

Кількість казначейських рахунків на 1 працівника од.
Бухгалтерський звіт ф2м, 
4 -їм , 4-2м, 4-3м, ф7, 
консолідований

5,00 0,00 5,00

Кількість бухгалтерських звітів та інформацій на 1 працівника од.
Бухгалтерський звіт ф2м, 
4 -їм, 4-2м, 4-Зм, ф7, 
консолідований

73,00 0,00 73,00

Кількість статистичних звітних форм, статистичних довідок на 1 
працівника од.

Статистичний звіт ф 17, 
Ф20.Ф47 62,00 0,00 62,00

4 якості

Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських звітів та інформацій відс.
Бухгалтерський звіт ф2м, 
4 - їм, 4-2м, 4-3м, ф7, 
консолідований

100,00 0,00 100,00

Відсоток вчасно виконаних статистичних звітів та аналітичних 
довідок відс.

Статистичний звіт ф 17, 
Ф20.Ф47 100,00 0,00 100,00

в.о.Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:
^ ^ Ч е р к а с і

Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради

Начальник фінансово управління

Т *  і І О І
/р .

ЙОГО КОД,

5.01.2021 р.
\+  ' о  ^  °  о Л

(підпис)

Олена ЗАГОРУИ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Галина СВАТКО.
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

( 0700000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254

2.

3.

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 0710000 )

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бю джету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПО У)

02013254
(код П рограмної класиф ікації видатків та 

кредитування місцевого бю джету)

( 0712152 ) 2152

(найменування відповідального виконавця)

0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

(код за ЄДРПО У)

23573000000

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

(код Ф ункціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бю джету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
кредитування місцевого бю джету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1442880 гривень , у тому числі загального фонду 
гривень.

1442880 гривень та спеціального фонду -  0

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я, Закон України від 22.10.1993р №3552-ХІІ "Про статус ветеранів Війни та 
гарантії їх соціального захисту” із змінами від 03.11.2015р №735-УПІ, Закон України від 16.12.1993 №3722-ХІІ "Про основні заходи щодо захисту ветеранів праці та інших громадян 
похилого віку України". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Про деякі питання запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів , наказ МФУ від 17.07.2015 №648 "Про затвердження типових форм бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів" (в редакції наказу від 15.11.2018р №908), наказу 
Міністерства Фінансів України від 20.09.2017р №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету" (зі змінами від 28.12.2018 
р№ 1176), Закон України "Про Державний бюджет України на 202Ірік " від 15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення допомоги хворим нефрологічного профілю. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням .



Забезпечення своєчасної кваліфікованої стоматологічної допомоги зубного протезування та лікування стоматологічних захворювань пільгових категорій населення міста.

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу.Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезування.Лікування 
стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу. Забезпечення 
пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням та лікуванням стоматологічних 
захворювань .

1 442 880 0 1 442 880

Усього 1 442 880 0 1 442 880

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 лікування стоматологічних захворювань у окремих пільгових категорій населення на 2020-2022 роки 1 442 880 0 1 442 880

Усього 1 442 880 0 1 442 880

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

Видатки на забезпечення послуги хворих нефрологічного 
профілю грн. Бухгалтерський звіт Ф2 М 0,00 0,00 0,00

Видатки на зубне протезування пільгових категорій населення грн. Бухгалтерський звіт Ф2 М 249181,00 0,00 249181,00
Видатки на лікування окремих категорій населення грн. Бухгалтерський звіт Ф2 М 1193699,00 0,00 1193699,00

2 продукту

Кількість хворих нефрологічного профілю осіб

Зведення звітів по мережі, 
штатних і контингентах 
установ що фінансуються 
з місцевіх бюджетів

0,00 0,00 0,00



1' 2 3 4 5 6 7

Кількість зубопротезувань пільгових категорій населення осіб

Зведення звітів по мережі, 
штатних і контингентах 
установ що фінансуються 
з місцевіх бюджетів

125,00 0,00 125,00

Кількість пільговиків , що потребують стоматологічного 
лікування осіб Розрахунок 3077,00 0,00 3077,00

3 ефективності
Забезпечення хворих нефрологічного профілю , медичними 
послугами відс. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

Особи , які оримали пільгове зубопротезуванння, від загальної 
кількості осіб, що перебувають на черзі. відс. Розрахунок 80,00 0,00 80,00

Кількість осіб які отримали стоматологічне лікування осіб Розрахунок 1539,00 0,00 1539,00
4 якості

Динаміка ** кількості, забезпечених послугою гемодіалізу відс. Розрахунок 0,00 0,00 0,00
Динаміка ** кількості, забезпечених зубопротезування пільговіх 
категорій населення відс. Розрахунок 80,00 0,00 80,00

Динаміка ** кількості забезпечення стоматологічного лікування 
окремих категорій населення відс. Розрахунок 50,00 0,00 50,00



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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

18.01.2021 р. № 15

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ( 0700000) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

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

2. (0710000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету )
(найм енування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. (0717322 ) 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 23573000000

(код П рограмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету )

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

(код Ф ункціональної (найменування бю джетної програми згідно з Типовою  програмною  класифікацією  видатків та 
класифікації видатків та  кредитування місцевого бюджету) 
кредитування бю джету)

(код бю джету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -460000 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  460000 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України. Бюджетний кодекс України, ст 20,22 Наказ Міністерства фінансів України від 20,08,2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та використання місцевих бюджетів", наказ М ністерства фінансів України від 20,09,2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюжетів", рішення сесії Смілянської мвіської ради від 03,03,2020 №120-18/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09,09,2020 №300, 
Закон України "Про Державний бюджет України на 2021рік " від 15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УПІ.

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню.

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я , зручності відвідування та перебування пацієнта в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, 
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я,



8. Завдання бюджетної програми
№

з/п Завдання

1
Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи проекту "Капітальний ремонт приміщень хірургічного та неврологічного відділень" КНП 
Смілянської міської лікарні по вул.,Героїв Холодноярців,82 в м. Сміла Черкаської області. Виготовлення проектно-кошторисної документації проекту "Капітальний ремонт 
амбулаторії сімейної медицини №1,№2"КНП ЦПМСД за адресою м. Сміла ,вул. Т. Шевченка , 1.

2 Виготовлення проектно-кошторисної документації та експертизи проекту "Будівництво кисневої станції та проведення кисневих магістралей в приміщення будівель" КНП 
Смілянська міська лікарня" за адресою вул. Героїв Холодноярців,82 м. Сміла

3 Капітальний ремонт ганку (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення ) КНП Смілянська міська стоматологічна 
поліклініка СМР за адресою м. Сміла Вул. Софіївська ,2

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення будівництва / реконструкції об’єктів 0 460 000 460 000
Усього 0 460 000 460 000

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

Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства " Центр 
первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради 0 70 000 70 000

2
Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства 
"Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міськоїї ради .

0 120 000 120 000

3
Міська програма розвитку, підтримки та надання медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою 
державних гарантій медичного обслуговування населення, комунального некомерційного підприємства 
"Смілянська міська лікарня " Смілянської міської ради .

0 270 000 270 000

Усього 0 460 000 460 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) тис.грн. рішення сесії 0,00 460000,00 460000,00



1 2 3 4 5 6 7

2 продукту
кількість об’єктів, які планується побудувати (реконструювати) од. рішення сесії 0,00 4,00 4,00

3 ефективності
середні витрати на будівництво (реконструкцію) одного об’єкту тис.грн. рішення сесії 0,00 115000,00 115000,00

4 якості
рівень готовності об’єктів будівництва (реконструкції) відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

в.о.Начальника

ПОГОДЖЕ
Фінансове упраї

Началы

Смілянської міської ради

Олена ЗАГОРУЙ
(іігіїиали'ініціал. прізвище)

Галина СВАТКО.
(ініціали/ініціал, прізвішіе)



ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ ’Я

НАКАЗ

18.01.2020 № 15

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2021 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, Закону України від 15.12.2020 № 1082 - IX «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836, рішення сесії Смілянської 
міської ради від 23.12.2020 № 6-36/УІІІ «Про міський бюджет на 2021 рік»

Н А К А З У Ю :

затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 рік в розрізі:
КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню»;
КПКВК 0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги»;
КПКВК 0712100 «Стоматологічна допомога населенню »;
КПКВК 0712111 « Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної ( медико -  санітарної) допомоги»;
КПКВК 0712144 « Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет»;
КПКВК 0712151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони 

здоров’я»;
КПКВК 0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
КПКВК 0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
КПКВК 0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах 

(місті Києві) селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах», що 
додаються.

В. о. начальника


