
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 )

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

( 0710000) ВОЗ ВК СМР 02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

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

( 0712010) 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 23205100000

(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 -18518119 гривень , у тому числі загального фонду -  14154017 гривень та спеціального фонду -  
4364102 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 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 2020 
рік " від 14.11.2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р № 115-1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 р ік " іззмінами від 31.01.2020 № 116-25/УІІ, від
03.03.2020 №120-18/УІІ, від 06.04.2020 №. 122-48/ УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.04.2020 №137, від 23.07.2020 №223, від 09,09,2020 №300, від
21.09.2020 №333„від 21,09,2020 №335, від 30,09,20 №352.

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

№ Ціль державної політики
з/п



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

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

і 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 14 154 017 4 364 102 18 518 119

Усього 14 154 017 4 364 102 18 518 119

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 "Програма протидії на інфекційні захворювання " 80 000 0 80 000
2 Міська програма розвитку та фінансової підтримки КНП Сміоянська міська лікарня" СМР 13 744 017 4 364 102 18 108 119
3 Національна програма інформатизації 330 000 0 330 000

Усього 14 154 017 4 364 102 18 518 119

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 мережі, штатах та 
контенгентах 1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од. Статистична форма 47 401,75 0,00 401,75



2 3 4 5 6 7
кількість штатних одиниць у т. ч. лікарів од. Статистична форма 56,00 0,00 56,00

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

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 96,50 0,00 96,50

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах ДНІВ Статистичний звіт Ф20 0,00 0,00 0,00
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ Статистичний звіт Ф20 330,00 0,00 330,00
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДНІВ Статистичний звіт Ф20 10,00 0,00 10,00

4 якості
зниження показника летальності відс. Статистичний звіт Ф20 0,20 0,00 0,20
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях відс. Статистшінийзруґ<Ь20 80,00 0,00 80,00

в.о. начальника від

II
ПОГОДЖЕНО:
Фінансове упра 

Начальник фіні

іітету Смілянської міської ради

О. ЛЕВІН.
(ішціали/ініціал, прізвище)

Г. СВАТКО
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
і  Наказ Міністерства фінансів України
1 26 серпня 2014 року №836
І  (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 )

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0700000) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за СДРПОУ)

кредиту вання місцевого бюджету)

2. (0710000) ВОЗВКСМ Р 02013254
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

З (0712080) 2080 0721 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 23205100000
________________________________________________________________________________ медичної допомоги_______________________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової црофамної класиф,кації видатків та («°Д Функціональної (найменування бюджетної програми .гідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитувати, місцевого бю дж ет) ^ д ^ 'н * ^ ™ )  кредитування Місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24892457 гривень , у тому числі загального фонду -  24078035 гривень та спеціального фонду -  
814422 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 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 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 2020 рік " від 
14.11.2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р №115-1/411 "Про міський бюджет на 2020 рік із змінами від 31.01.2020 №116-25/УІІ, від 03.03.2020 
№120-18/УІІ, від 06.04.2020 №. 122-48/ УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.04.2020 №137, від 17.06.2020 №174, від 23.07.2020 №223, від 09,09,2020 
№300,", від21,09,2020 №333, від 21,09,2020 №336, від 21,09,2020 №337, від30,09,20 №351, від 30,09,20 №360, від 30,09,20 №359.

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

№ Ціль державної політики



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

7. Мета 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
грюень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 24 078 035 814 422 24 892 457
Усього 24 078 035 814 422 24 892 457

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 Національна програма інформатизаці 534 944 0 534 944
2 Загальнодержавна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року 98 739 0 98 739
3 Програма Протидії зхворюванням на туберкульоз 24 569 0 24 569
4 Цільова програма План дії щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 75 048 0 75 048
5 Міська цільова програма "Цукровий діабет " 264 814 0 264 814
6 Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "СМП" СМР 16 139 352 651 922 16 791 274
7 Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "СМП ім.Т.ІІГСМР 6 940 569 162 500 7 103 069

Усього 24 078 035 814 422 24 892 457

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

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 '2 3 4 5 б 7
1 затрат

кількість ліжок в денних стаціонарах од. Статистичний звіт ф. 17,ф. 135,00 0,00 135,00



2 3 4 5 6 7
20, ф.47

кількість установ од.

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

2,00 0,00 2,00

кількість штатних одиниць од. Статистичний звіт ф. 47 416,75 0,00 416,75
2 продукту

-
кількість ліжко-днів в денних стаціонарах тис.од.

/

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

48,50 0,00 48,50

кількість лікарських відвідувань тис.од. Статистичний звіт ф. 17, ф. 
20,ф.47 313,00 0,00 313,00

3 ефективності

завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах ДНІВ
Статистичний звіт ф. 14,ф. 
20, ф.47 303,00 0,00 303,00

середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі 
одного хворого днів Статистичний звіт ф. 17,ф. 

20, ф.47 7,00 0,00 7,00

кількість пацієнтів на одного лікаря осіб Статистичний звіт ф. 17,ф. 
20, ф.47 2680,00 0,00 2680,00

4 якості
зниження рівня захворюваності з тимчасовою втратою 
працездатності та первинного виходу на інвалідність відс. Статистичний звіт ф.17,ф. 

20, ф.47 / 86,00 0,00 86,00

, мрі [ ііш ! ]іИ]
виконавчого комітету Смілянської міської ради 

управління V /
. V

О. ЛЕВІН.
(ініціали/ініціал, іірнвнще)

Г 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 бюджету )

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

( 0710000) В03 ВК СМР 02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

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

(0712100) 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 23205100000

(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 -2849853 гривень , у тому числі загального фонду -  2800853 гривень та спеціального фонду -  
49000 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 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 2020 рік " від 
14.11.2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами від03,03,2020 №120-18/УІІ, від 06,04,2020 №122- 
18/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30,04,2020 №137, від 23,07,2020 №223, від 09,09,2020 №300, від 30,09,20 №360, від 30,09,20 №359.

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.



. Мета бюджетної програми 

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гр»*ень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги 
населенню 2 800 853 49 000 2 849 853

Усього 2 800 853 49 000 2 849 <53

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
фк«ЄНЬ

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

1 2 3 4 5
1 Національна програма інформатизації 162 000 0 162 000
2 Програма розвитку та фінансової підтримки КНП "СМСП" СМР 2 638 853 49 000 2 687 853

Усього 2 800 853 49 000 2 849 853

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.

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

1,00 0,00 1,00

кількість штатних одиниць од.

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

56,75 20,25 77,00



і 2 3 4 5 6 7

2 продукту

кількість лікарських відвідувань од.
Статистичний звіт ф. 17,ф. 
20, ф.47

72,30 3,90 76,20

кількість протезувань всього од.
Статистичний звіт ф. 17,ф. 
20. ф 47

0,00 840,00 840,00

чисельність осіб, яким проведена планова санація осіб Статистичний звіт ф.17,ф. 
20, ф.47 17900,00 0,00 17900,00

3 ефективності
відсоток осіб, що отримали пільгове зубопротезування, до 
загальної кількості осіб, що перебувають на черзі на пільгове 
зубопротезування

відс. розрахунок 0,00 100,00 100,00

кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога осіб Статистичний звіт ф. 17,ф. 
20, ф.47 / 3634,00 0,00 3634,00



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 )

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. (0700000) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код Про грішної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. (0710000) ВОЗВКСМР 02013254
(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

З (0712111 ) 2111 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 23205100000
________________________________________________________________________________ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги___________________________________
,  ГІ , . „  , .  (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації вида псів та (код Типової програмної класифікації видатків та А ^  '___ . ,  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) а чкредитування оюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2152667 гривень , у тому числі загального фонду -  2152667 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 2020 
рік " від 14.11 2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р № 115-1/УІІ "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами від 03,03,2020 №120-18/УІІ, від
06,04,2020 №122-48/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30.04.2020 №137, від17.06.2020 №174, від 09,09,2020 №300., від 30.09.20 №359.

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

№ Ціль державної політики



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

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 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) 2 152 667 0 2 152 667

Усього 2 152 667 0 2 152 <67

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 Національна програма інформатизації 0 0 0
2 Програма протидії захворюванням на туберкульоз 425 900 0 425 900
3 Цільова програма План дії щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини 0 0 0
4 Міська цільова соціальна програма "Цукровий діабет" 0 0 0
5 Програма розвитку КНП "ЦПМСД" СМР 1 702 767 0 1 702 767
6 Програма профілактики ВІЛ-інфекції СНІД В Україні 24 000 0 24 000

Усього 2 152 667 0 2 152 667

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.
Зведення звітів по мережі 
, штатних і контингентах 207,00 0,00 207,00



І 2 3 4 5 6 7
установ що фінансуються 
з місцевих бюджетів

кількість штатних посад в тому числі лікарів, які надають 
первинну допомогу од.

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

62,50 0,00 62,50

2 продукту

кількість прикріпленого населення осіб Статистичний звіт Ф17, 
Ф20,Ф47 66602,00 0,00 66602,00

3 ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає 
первинну допомогу од. Статистичний звіт Ф17, 

Ф20,Ф47 / 1066,00 0,00 1066,00

в.о.Начальника відділу

1II ( ■ к  І ііЛ '** ° \\
ПОГОДЖЕНО:
Фін; Смілянської міської ради

управління
^*р»иа

О ЛЕВІН.
(ініціали,! ні ці ад, прізвище)

Г. 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 бюджету)

1.

2 .

(0700000)

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

кредитування місцевого бюджету)

( 0710000 ) ВОЗ BK СМР

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

02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

( 0712144 ) 2144

(найменування відповідального виконавця)

0763

(код за ЄДРПОУ)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 23205100000 
нецукровий діабет

(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 -4005756 гривень , у тому числі загального фонду -  4005756 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 2020 рік " від 14.11.2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12 2019р №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік із внесеними змінами від 03,03,2020 №120- 
18/УІІ, від 06,04,2020 №122- 48/ УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24.04.2020 №132, від 23,07,2020 №223, від30,09,2020 №350.

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.



і. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 4 005 756 0 4 005 756

Усього 4 005 756 0 4 005 756

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 цільова соціальна програма "Цукровий діабет " 4 005 756 0 4 005 756

Усього 4 005 756 0 4 005 756

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

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

Ф20М 4005755,60 0,00 4005755,60

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

573,00 0,00 573,00

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



в.о.Начальника відділу

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління виконавчого комітенту Смілянської міської ради.
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О ЛЕВІН
(ініціали/ініціал, прізвище)

Г СВАТКО.
(ініїаали/ініціал, прізвище)

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

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

06.10.2020 р. № 186

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

( 0710000) ВОЗ BK СМР 02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

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

(0712151) 2151 0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я 23205100000

(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 - 4425164 гривень , у тому числі загального фонду -  4425164 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". Закон України "Про Державний Бюджет України на 2020 рік " від 14.11.2019р.№294-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 
24.12.2019р №115-1/VII "Про міський бюджет на 2020 рік" із змінами від 06,04,2020 №122-48/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 30,04,2020 №137, від
09,09,2020 №300., від 21,09,2020 №337,від 30,09,20 №360, від 30,09,20 №359.

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.



/. 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
гризе нь

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я. 4 425 164 0 4 425 164

Усього 4 425 164 0 4 425 164

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
грі«ень

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

1 2 3 4 5
Усього

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

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість установ од. Мережа розпорядників 
коштів 3,00 0,00 3,00

Кількість штатних посад од.

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

51,50 0,00 51,50

2 продукту

Кількість медичних установ, які обслуговуються закладами од. Мережа розпорядників 
коштів 5,00 0,00 5,00

Кількість казначейських рахунків од. Бухгалтерський звіт ф2м 32,00 0,00 32,00

Кількість складено бухгалтерських звітів, інформацій од. Бухгалтерський звіт ф2м, 
4-їм, 4-2м, 4-3м, ф7. 664,00 0,00 664,00



1 2 3 4 5 6 7
консолідований

Кількість складено статистичних звітних форм, аналітичних 
довідок та інше. од.

Статистичний звіт ф17, 
ф20,ф47 248,00 0,00 248,00

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, 4-3м, 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:
правління виконавчого комі-
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О ЛЕВІН.
(іюівалиіішаал. прізвище)

Г СВАТКО
(ініціали/ініціал, прізвище)
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СМІЛЯНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

Н А К А З

06.10.2020 № 186 
Про затвердження уточнених паспортів 
бюджетних програм на 2020 рік

Відповідно до підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного кодексу 
України, Закону України від 14.11.2019 № 294 - IX із змінами від 14.01.2020 № 436- 
IX «Про Державний бюджет України на 2020 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 24.12.2019р. № 115-1/УІІ «Про міський бюджет на 2020 
рік», рішення сесії Смілянської міської ради від 31.01.2020року № 116 - 25/VII 
«Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №
115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 2020 рік», рішення сесії Смілянської міської 
ради від 03.03.2020року № 120 - 18/УІІ «Про внесення змін до рішення сесії 
Смілянської міської ради від 24.12.2019р. № 115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 
2020 рік», рішення сесії Смілянської міської ради від 17.03.2020року №121-2/УЇЇ  
«Про внесення змін до рішення сесії Смілянської міської ради від 24.12.2019р. №
115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 2020 рік» та рішення сесії Смілянської міської 
ради від 06.04.2020року № 122 - 48/УІІ «Про внесення змін до рішення сесії 
Смілянської міської ради від 24.12.2019р. № 115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 
2020 рік», рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 24,02,2020 
№137, від 17,06,2020 №174, від 23,07,2020 №223, від 09,09,2020 №300, від 21,09,2020 
№333, від 21,09,2020 №335, від 21,09,2020 №336, від 21,09,2020 №337; від
30,09,2020 №350; від 30,09,2020 №351; від 30,09,2020 №352; від 30,09,2020 №359; 
від 30,09,2020 №360 
Н А К А З У Ю :
затвердити уточнені паспорти бюджетних програм на 2020 рік із внесеними 

змінами на 30.09.2020року:
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» що додаються.

ів.о.Начальника / О.ЛЕВШ.


