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ЗА Т В ЕРД Ж ЕН О  
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови_________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

0 7 -  Я О Л /  N Ґ З ?

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2(121 рік

_______________ Снонсі.ка міська рада_______________  04061932
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) <код за СДРПОУ)

_______________ Сновська міська рала_______________  04061932
(найменування відповідального виконавця) (код за СДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню, що 
надасться центрами первинної медичної

З- - 0112111 2111 0726 (медико-саііі гарної) допомоги 25510000000
(код Програмної класифікації видатків та крелиглвання (код "Т иповоі програмної (код Функціональної класифікації видатків (найменування бюджетної програми згідно і Тшювою програмною (код бюджеп і

місцевого бюджету) класифікації видатків та та кредиту ванни бюджстч) класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредиту вання місцевого 

бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджети 2 035 358 гривень, у тому числі загального фонду 2 035 358 гривень та спеціального фонд 0 гривень
Підстави для виконаним бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р"„ Спільний наказ Мінфіну та МОЗ від 26 05.1Ор №283/437 (ті змінами від 25 07 2013 р №693/633) 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»", Наказ М ФУ №  836 від 26 08.2014р «І Іро деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів». ІІаказ МФУ № 793 від 20 09.2017р" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджет ів" (зі змінами). Наказ М ФУ №908 від 15.11.2018р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», Наказ М ФУ №1209 від 29.12.2018р «Про внесення змін 
до деяких наказів Міністерства фінансів України», Наказ М ФУ №336 від 07.08.2019р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України». Рішення виконавчого комітету Сновської міської 
ради від 25 06,2021 р

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
N з/п Цілі, державної політики

1 Створення умов для розви тку та функціонування ефективної первинної медичної допомоги на засадах сімейної медицини

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
8. Завдання бюджетної прої рами:

N з/п Завдання
1 Забезпечення підтримки первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Розвиток та підтримка первинної 
медичної допомоги 2035358 2035358

У сього 2035358 0 2035358

К______________________0100000________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів)

2._________________ 0110000_____________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів)

10. Перелік місцевих / регіональних програм, ідо виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)



Найменування місцевої/ регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Комплексна програма розвитку га 
підтримки первинної медичної 
допомоги КНП «Сновський центр 
І1МД>> на 2018-2021 роки

1607358 1607358

Усього 1607358 0 1607358

11. Результативні показники бюджетної програми:
N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І

Завдання І Забезпечений підтримки первинної медичної допомоги

показн ики ія тр ат
Обсяг видатків на забезпечення 
підтримки первинної медичної 
допомоги

грн кошторис 2035358 2035358

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

і рн план використання 592400 592400

в г.ч видатки на комунальні послуги грн план використання 428000 428000

по ка з и и кн 11ролу кз у

кількість патентів :
В І Ч

осіб

Зви про захворювання, 
зареєстровані у хворих, які 

проживають у районі 
обслуговування (Ф12), Звіт 

про лікувально- 
профілактичного закладу 

(Ф20)

382 382

туберкульоз (расакція М а т у ) осіб 2124 2124
оикохворі осіб 541 541
хворі пільгових категорій 410 410
учасники А ГО осіб 307 307
показники ефективності
Середні витрати на І хворого Розрахункові дані 175.16 175,16

Накладні 100 100

(П І Д П И С )

Олександр М ЕД ВЕД ЬО В  
(ініціали і прізвище)

Ліна С А ВЧ ЕН К О
(ініціали і прізвище)


