
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 )

25.03 2021 р. № 67

Паспорт

1. 0700000

бю дж етної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітегу Смілянської міської ради 02013254

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджегу)

0710000

(наймегування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

02013254

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджегу)

0717322

(найменування від ювідального виконавщ)

7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів

(код за СДРПОУ)

23573000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджегу)

. (код Ф’/нкціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класи Ьікацією видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . ■ ' -  _ г. класифікації видатків та кредитування місцевого бюджегу) кредитування місцевого бюджету) кредитування бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1734380 гривень , у тому числі загального фонду -  0 гривень та спеціального фонду -  1734380 
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 Міністерства фінансів України від 20,09,2017 №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюжетів", рішення сесії Смілянської мвісь<ої ради від 03,03,2020 №120-18/УІІ, рішення виконавчого комітету Смілянської міської ради від 09,09,2020 №300, 
Закон України "Про Державний Зюджет України на 2021 рік " від 15.12.2020 №1082-1Х, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36,У ІІІ , рішення сесії Смілянської 
міської ради від 24.02.2021 року №9-32/УІІІ; рішення сесії Смілякської міської ради від 24.03.2021року № 11-37/УШ.

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

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



/. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я , зручності відвідування та перебування гацієнта 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 проеьггу "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 
Смілянеька 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 Смілянеька міська стоматологічна 
поліклініка СМР за адресою м. Сміла Вул. Софіївська ,2

4 Капітальний ремонт приміщень для встановлення компюгерного томографу у лікарні комунальному некомерційному підприємстві "Смілянеька міська лікарня " СМР за 
адресою; вул.Героїв Холодноярців,82, м.Сміла, Черкаської області

5 Капітальний ремонт філії №1 (улаштування засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) КНП" Смілянеька міська поліклініка' 
СМР за адресою вул Соборна, 120, м.Сміла, Черкаської області.

6 Капітальний ремонт засобів безперешкодного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення КНП "Смілянеька міська поліклініка" СМР за адресою: вул 
Героїв Холодноярців,82 А„м.Сміла, Черкаської області

7 Виготовлення проектно - кошторисної документації та проведення експертизи проекту"Капітальний ремонприміщень хірургічного та неврологічного відділгнь" комунального 
некомерційного підприємства "Смілянеька міська лікарня" за адресою: вул Героїв Холодноярців,82 м.Сміла, Черкаської області

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 1 734 380 1 734 380

Усього 0 1 734 380 1 734 380

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 та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смілянеька 
міська стоматологічна поліклініка" Смілянської міськоїї ради . 0 120 000 120 000

2 Міська програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства " Центрі 
первинної медико - санітарної допомоги" Смілянської міської ради . 0 70 000 70 000

3 Міська програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смілянеька 
міська лікарня " Смілянської міської ради . 0 1 470 000 1 470 000

4 Міська програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Смілянеька 
міська поліклініка" СМР 0 74 380 74 380



Усього 1 734 380 1 734 :і80

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) грн. рішення сесії 0,00 1 734 380,00 1 734 380,00
2 продукту

кількіст ь об’єктів, які планується побудувати (реконструювати) од. рішення сесії 0,00 7,00 7,00
3 ефекти в досіі_

серр|їЩф!^р^|і^т§удІЕіНицтво (реконструкцію) одного об’єкту грн. рішення сесії 0,00 247 769,00 247 769,00
4 ^  у

будівництва (реконструкції) відс. роїра^унок / / ' 0,00 100,00 100,00
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ПСЙЮ/ЙВЖ):.
ФінансовУугГрггеТпння виконавчого комітету Смілянської міської ради 

Начальник фінансово управління

Микола СТУЖЕНКО
(ініціали'ініціал, прі »в пце)

у ш а ш г / :
(підпис)

Юлія ЛЮБЧЕНКО
(ініціали/ініціал, прізв оце)


