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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

03.11.2020 р. № 209

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. ( 0700000 ) Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254

2 .

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

( 0710000 ) в о з  BK СМР

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

02013254

3.
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(0712010) 2010

(найменування відповідального виконавця)

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код за ЄДРПОУ)

23205100000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевою 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)

6244102 гривень V 

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/VII "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/ УІ1, 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, від28,10,2020 №414; від 02,11,2020 №416.

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

№ Ціль державної політики



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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 14 776 017 6 244 102 21 020 119

Усього 14 776 017 6 244 102 21 020 119

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 14 366 017 6 244 102 20610 119
3 Національна програма інформатизації 330 000 0 330 000

Усього 14 776 017 « /  6 244 102 21 020 119

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 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 і/ 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



1 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. Статистичний звіт Ф20

-------------Т Г 1  / -------
80,00 0,00 80,00

Начальник відділу
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і
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

СМІЛЯНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ ’Я

НАКАЗ

03.11.2020 № 209

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 «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 Смілянської міської ради від 24.12.2019 № 115-1/УІІ 
«Про міський бюджет на 2020 рік», рішення Смілянської міської ради від 31.01.2020 
№ 116 - 25Л/ІІ «Про внесення змін до рішення Смілянської міської ради від
24.12.2019 № 115- 1/УЇЇ «Про міський бюджет на 2020 рік», рішення Смілянської 
міської ради від 03.03.2020 № 120-18/УІІ «Про внесення змін до рішення 
Смілянської міської ради від 24.12.2019 № 115- 1/УІІ «Про міський бюджет на 2020 
рік», рішення Смілянської міської ради від 17.03.2020 № 121 - 2ЛЛІ «Про внесення 
змін до рішення Смілянської міської ради від 24.12.2019 № 115- 1/УІІ «Про міський 
бюджет на 2020 рік» та рішення Смілянської міської ради від 06.04.2020 №122- 
48/УІІ «Про внесення змін до рішення Смілянської міської ради від 24.12.2019 № 
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; від 09.10.2020 №374;від
28.10.2020 №414; від 02.11.2020 №416

НА К А З У Ю:
Затвердити уточнені паспорти бюджетних програм на 2020 рік із внесеними 

змінами станом на 03.11.2020:
КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
що додається.

Начальник Олег ЛЕВ1Н.


