
БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2020- 2022РОКИ додатковий (Форма 2020-3)

Додаток З

1- Сновська міська рада 01 04061932
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої класифікації видатків (код за ЄДРПОУ)

та кредитування місцевих бюджетів)

2. Сновська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

011
(код Типової відомчої класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету та 
номер в системі головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)

04061932
(код за ЄДРПОУ).

4.
1 )

0112111 2111 0726
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

населенню, що надається 
центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Додаткові витрати місцевого бюджету:

25510000000
(код бюджету)

' Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / 

код 
Класифікації 
кредитування 

бюджету

Найменування
2018 рік 

(звіт)

2019 рік 
(затвердже 

но)

2020 рік (проект)

Обгрунтування необхідності додаткових 
коштів на 2020 рік

граничний
обсяг

необхідно
додатково{+

)

1 2 3 4 5 6 7
211 1 Заробітна плата 4379981 0 426230
2120 Нарахування на оплату праці 1081705 0 93770
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 128552 244000 222500 85000
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 166888 605046 361500 210330
2230 І іродукти харчування 0 1068 20000 70000
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 92259 102500 96000
2250 Видатки на відрядження 7260 0 0
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 731682 622636 220000 584900



2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм

0 0 0 *

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку

3147 0 0

2730 Інші виплати населенню 0 0 0
2800 Інші поточні видатки 1880 0 0

УСЬОГО по загальному фонду 6593354 1575250 1440000 950230

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування

0 30000 0

3121 Капітальне будівництво (придбання) житла 0 0 0
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 0 0 0
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0 0
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0 0 0

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)

0 0 0

УСЬОГО по бюджету розвитку 0 30000 0 0

УСЬОГО 6593354 1605250 1440000 950230

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у  разі передбачення додаткових коштів

№ з/п Найменування Одиниця
виміру

Джерело інформації
2020 рік (проект) у 
межах доведених 
граничних обсягів

2020 рік (проект) зміни у 
разі передбачення 
додаткових коштів

і 2 3 4 5 6
2 Завдання: Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги
2.1 затрат

обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної 
медичної допомоги

грн. кошторис 1440000 2390230

в т. ч. на проведення профілактичних заходів, 
направлених на зниження рівня захворюваності та 
лікування

грн. план використання 361500 571830

в т. ч. видатки на комунальні послуги грн. план використання 220000 804900



2.2 продукту
кількість хворих осіб Звіт про захворювання, 

зареєстровані у хворих, 
які проживають у 

районі 
обслуговування(Ф 12), 

Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу (Ф20)

3340 3340

в т.ч.
на туберкульоз (реакція Манту) осіб 2238 2238
на інфекційні хвороби осіб 0 0
онкохворі осіб 542 542
хворі пільгових категорій осіб 273 273
учасники АТО осіб 287 287

2.3 ефективності
середні витрати на 1 хворого грн. розрахункові дані 108 171

2.4 якості
забезпечення повноти охоплення профілактичними 
щепленнями

% Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу

100 100

•
динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в 
занедбаних стадіях

% Звіт про хворих на 
злоякісні 

новоутворення (Ф35- 
здоров)

-50 0

динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних 
стадіях

% Звіт про хворих на 
туберкульоз (ФЗЗ)

-50 0

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020 році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

УСЬОГО 6593354 1605250 1440000 950230



2)_____ Очікувані зміни потреби у видатках / надання кредитів загального фонду місцевого бюджету на 2019-2020 (прогнозні) роки

2021 рік (прогноз) 2022 рік (прогноз)

(прогноз) (прогноз) Обґрунтування необхідності

Код Найменування індикативні
прогнозні
показники

необхідно
додатково

(+)

індикативи 
і прогнозні 
показники

необхідно
•додатково

(+)

додаткових коштів на 2021 - 2022 
роки

1 2 3 4 5 6 7

2111 Заробітна плата 468853 515738

2120 Нарахування на оплату праці 103147 113462

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 244750 53990 269225 23269

2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 397650 85000 437415 72000

2230 Продукти харчування 22000 24200
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 105600 32000 116160 19000
2550 Видатки на відрядження (І 0

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 242000 643390 266200 707729

2281
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних (регіональних) програм 0 0

2282
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм, не віднесені до заходів розвитку 0 0

і т Інші виплати населенню 0 0
5800 Інші поточні видатки 0 0

УСЬОГО по загальному фонду 1584000 814380 1742400 821998

3110
Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 0 0

3121 Капітальне будівництво (придбання) житла 0 0
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об єктів и 0

......3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 0 0

3210
Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 0 0

УСЬОГО по бюджету розвитку 0 0 0 0

УСЬОГО 1584000 814380 1742400 821998

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у  разі виділення додаткових коштів



№ з/п Найменування
Одиниця

виміру
Джерело інформації

2021 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативни
X

прогнозних
показників

2021 рік 
(прогноз) 

зміни у 
разі 

передбаче 
ння 

додаткови 
х коштів

2022рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативни
X

прогнозних
показників

2022рік 
(прогноз) 

зміни у 
разі 

передбачен 
ня

додаткових
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8
2 Завдання: Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги
2.1 затрат

обсяг видатків на забезпечення підтримки первинної 
медичної допомоги

грн. кошторис 1584000 2398380 1742400 2564398
в т. ч. на проведення профілактичних заходів, 
направлених на зниження рівня захворюваності та 
лікування грн. план використання 397650 482650 437415 509415
в т. ч. видатки на комунальні послуги

грн. план використання 242000 885390 266200 973929
2.2 продукту

кількість хворих

осіб

Звіт про захворювання, 
зареєстровані у хворих, 

які проживають у 
районі 

обслуговування(Ф 12), 
Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу (Ф20) 3340 3340 3340 3340
в т.ч. 0
на туберкульоз (реакція Манту) осіб 2238 2238 2238 2238
на інфекційні хвороби осіб 0 0 0 0
онкохворі осіб 542 542 542 542
хворі пільгових категорій осіб 273 273 273 273
учасники АТО осіб 287 287 287 287

2.3 ефективності
середні витрати на 1 хворого *

грн. розрахункові дані 119 145 131 153



2.4 якості •
забезпечення повноти охоплення профілактичними 
щепленнями

%

Звіт лікувально- 
профілактичного 

закладу 100 100 100 100
динаміка виявлення візуальних форм онкозахворювань в 
занедбаних стадіях

%

Звіт про хворих на 
злоякісні 

новоутворення (Ф35- 
здоров) 0 0 0 0

динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних 
стадіях

%
Звіт про хворих на 
туберкульоз (ФЗЗ) 0 0 0 0

3 Завдання: Придбання обладнання і предметів довгострокового використання
3.1 затрат

обсяг видатків на придбання обладнання і предметів 
довгострокового використання тис.грн. 0 0 0

3.2 продукту
кількість одиниць придбання обладнання і предметів 
довгострокового використання одиниць Договір 0 0

3.3 ефективності
середні витрати на придбання обладнання і предметів 
довгострокового використання тис.грн. Договір 0 0

3.4 якості
відсоток до потреби в придбанні обладнання і предметів 
довгострокового використання

%
розрахункові

дані/аналіз 0 0

Наслідки у  разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2021- 2022 роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної прогрими


