
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

(наймену вання головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету )

28.01.2021 р. № № 25

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 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 ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 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 23573000000
_____________________________________________________________________________________медичної допомоги___________________________________________________________________
. „  . „  _ _ . (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та .• -  ' • « \'  г  -  ч %  . класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого оюджету) с чкредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9845784 гривень , у тому числі загального фонду -  8066784 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-ХІ1 "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 2021рік " від 
15.12.2020 №1082-ІХ, рішення сесії Смілянської міської ради від 23.12.2020 №6-36/УІІІ, рішення сесії Смілянської міської ради №77-50/УІІІ від 27.01.2021р

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



м ета 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

і 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 8 066 784 1 779 000 9 845 784

Усього 8 066 784 1 779 000 9 845 784

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" 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

6 136 747 1 779 000 7 915 747

Усього 8 066 784 1 779 000 9 845 784

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 днів 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;
А 7 ....................... .... _  . . . .  ..

11,00 0,00 11,00

Начальник відділу Микола СТУЖЕНКО

(підоис) / Ж 'у /  (ініціали/ініціал, прізвище)


