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Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми

Відповідно до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 р. №836 “Про деяк^ питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих фоджетів” (зі змінами) та Рішення III сесії VIII 
демократичного скликання від 22.12.2020р. №25 “Про бюджет Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік” та рішення сесії Стрийської міської ради від 
25.03.2021 року №224 «Про внесення змін /ю показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік»,, рішення VIII сесії VIII демократичного скликання 
Стрийської міської ради від 27.05.2021 року №364«Про внесення змін до показників 
бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення IX сесії VIII 
демократичного скликання Стрийської міської ради від 24.06.2021 року №418«Про 
внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік», рішення X сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 
29.07.2021 року №486 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення виконкому міської ради від 22.09.20201р., 
рішення XIII сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 
30.09.2021 року №576 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік» рішення виконкому міської ради від 23.10.2021р., 
рішення виконкому міської ради від 01.11.2021р.,рішення сесії №673 від 11.11.2021р. 
«Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади 
на 2021 рік», рішення сесії №747 від 02.12(2021р.

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни в Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2021 рік.
2. Бухгалтеру відділу охорони здоров’я оприлюднити шляхом розміщення на

офіційному сайті паспорт бюджетної програми на поточний бюджетний період 
(включаючи зміни до паспорту б ' про грами) у триденний строк з дня
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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
Наказ відділу охорони здоров'я_________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

від N7/

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 44037972
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0700000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 44037972
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична
3. _____________0712010__________________ 712010____________ 0731__________________ допомога неселенню_____________________ 1358100000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування

кредитування місцевого кредитування бюджету) місцевого бюджету)
бюджету)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 31363000,00 гривень, у тому числі загального фонду -24603100,00 гривень та 
спеціального фонду - 6759900,00 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 
III сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. № 25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік»,рішення сесії від 28.01.2021 року №62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік",рішення VI сесії VIII демократичного скликання від 25.03.2021 р. №224 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік», рішення VII сесії VIII демократичного скликання №291 від 29.04.2021 року "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 24.06.2021 
р. №418 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення X сесії VIII 
демократичного скликання від 29.07.2021 р. № 486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік", рішення XI сесії VIII демократичного скликання від 26.08.2021 р. № 564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконкому міської ради від 22.09.2021р., рішення XIII сесії VIII демократичного 
скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення 
сесії міської ради від 23.10.2021 року, рішення виконкому міської ради від 01.11.2021 р, рішення XIV сесії VIII демократичного скликання від 
11.11.2021р. №673 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII 
демократичного скликання від 02.12.2021р. №747 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік".

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

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Мета бюджетної програми :Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної 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
Забезпечити надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

11355275,00 360000,00 11715275,00

2 Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги 13247825,00 6399900,00 19647725,00



Усього 24603100,00 6759900,00 31363000,00
Ю Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку КИП 
"Стрийська центральна міська 
лікарня" на 2021 рік

10717400,0 770000,0 11487400,0

2
Програма розвитку КНП 
"Стрийська міська дитяча 
лікарня" на 2021 рік

1632800,0 448900,0 2081700,0

3
Програма сталого розвитку КНП 
"Стрийська міська лікарня" на 
2021 рік

3035000,0 531100,0 3566100,0

4
Програма розвитку КНП 
"Стрийська центральна районна 
лікарня" на 2021 рік

9217900,0 5009900,0 14227800,0

Усього 24603100,0 6759900,0 31363000,0
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело 
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

Забезпечити надання населенню 
амбулаторно поліклінічної 

допомоги
1 Затрат

Кількість установ од. мережа 4 4
Кількість ліжок денного 
перебування од. ліжкова мережа 81 81

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 329,75 30,5 360,25
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів од. штатний розпис 102,00 14,25 116,25



ІГОР РАВЛІНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

2 Продукту
Кількість хворих осіб звіт 3769 3769
Кількість ліжкоднів денного 
перебування од. звіт 11335 11335

Кількість відвідувань у 
поліклінічному відділенні од. звіт 130947 130947

3 Ефективності
Завантаженість ліжкового фонду у 
денному стаціонарі

днів розрахунок 140 140

Завдання 2
Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

1 Затрат
Кількість установ од. мережа 4 4
Кількість ліжок у звичайному 
стаціонарі од. ліжкова мережа 570 570

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 796,00 8 804
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів од. штатний розпис 171,0 171

2 Продукту
Кількість хворих осіб звіт 7250 7250
Кількість ліжкоднів у звичайному 
стаціонарі од. звіт 68952 68952

3 Ефективності
Завантаженість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах

ДНІВ розрахунок 121 121

Дата погоджені

Погоди
Началь; ВЛ1ННЯ

(підпис)
Лариса КОВАЛЬ 

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

м. п.



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
Наказ відділу охорони здоров'я______________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
Стрийської міської ради

Від N Л'

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0700000

Відділ охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КНП "Стрийський пологовий будинок"

44037972
(код за ЄДРПОУ)

26308630

З

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0712030 2030 0733
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування відповідального виконавця)
Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним,породіллям та новонародженим 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3453200,00_ гривень, у тому числі загального фонду - 3045600,00_ гривень та 
спеціального фонду -407600,00 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні",рішення III 
сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. № 25 "Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії VI 
демократичного скликання від 25.03.2021 р. № 224 "Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII 
демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на

5. 2021 рік", рішення X сесії VIII демократичного скликання від 29.07.2021 р. № 486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XIII сесії VIII демократичного скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XIV сесії VIII демократичного скликання від 11.11.2021р. 
№ Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного 
скликання від 02.12.2021р. №747 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N Ціль державної політики
1

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-
профілактичних закладах.

8. Завдання бюджетної програми
N Завдання
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги допомоги вагітним ,роділлям,породіллям та новонародженим
9. Напрями використання бюджетних коштів 

гривень
N 
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення надання належної лікарсько- 
акушерської допомоги допомоги вагітним, 
роділлям,породіллям та новонародженим

3045600,00 407600,00 3453200,00

Усього 3045600,00 407600,00 3453200,00
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

' (грн)
N 
з/п

Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1
Програма розвитку комунального 
некомерційного підприємства 
"Стрийський пологовий будинок”

3045600,00 407600,00 3453200,00

Усього 3045600,00 407600,00 3453200,00
11. Результативні показники бюджетної програми:

Начал ьь

N 
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість пологових будинків од. мережа 1
Кількість ліжок од. мережа 85
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 226,75
Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів од. штатний розпис 62,0
Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів з 
них у жіночій консультації од. штатний розпис 23,0

2 продукту
Кількість ліжко-днів в звичайному 
стаціонарі тис.од. звіт 22,1

Кількість породіль осіб звіт 1470
Кількість новонароджених осіб звіт 1490
Кількість відвідувань в жіночій 
консультації од. звіт 95131

3 ефективності
Середня тривалість перебування породіль 
у пологовому будинку днів звіт 3,8

Кількість породіль на одного лікаря од. розрахункові дані 25
Кількість відвідувань в ж/к на одного 
лікаря од. X 4530

Кількість жінок, які вчасно стали на облік 
в жіночу коцсуандацію по вагітності

______________________________________
днів звіт 1106

Ігор РАВЛІНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ПОГО
Началь а сов

о 023"
авління Лариса КОВАЛЬ

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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
Наказ відділу охорони здоров'я
Стрийської міської ради_________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від^/^->гХ№л^

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000_______________________________________________ Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

2. 0700000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712111
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної (медико- 

2111 0726 санітарно'Одопомоги
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4800700,00 гривень, у тому числі загального фонду - 4800700,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.



/
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 

III сісії VIII демократичного скликання від 22.12.2020року №25 "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на 
2021 рік",рішення сесії Стрийської міської ради від 28.01.2021р.№62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
тереторіальної громади на 2021 рік",рішення VI сесії VI демократичного скликання від 25.03.2021 року №224 "Про бюджет Стрийської 
міської тереторіальної громади на 2021рік", рішення VIII сесії VIII демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін 
до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення X сесії VIII демократичного скликання від 
29.07.2021 р. № 486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XI сесії 
VIII демократичного скликання від 26.08.2021 р. № 564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2021 рік", ріщення сесії міської ради від 23.10.2021 року, рішення XIV сесії VIII демократичного скликання від 11.11.2021р. 
№673 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII 
демократичного скликання від 02.12.2021р. №747 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік".

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

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

N з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Збереження та покращення здоров'я населення, забезпечення якісної та кваліфікаційної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Оплата енергоносіїв 851700,00 851700,00

2
Забезпечення хворих 

пільговими 
медикаментами

3750000,00 3750000,00



г Проведення поточного 
ремонту приміщення 

та встановлення 
пандусів

150000,00 150000,00

4 Придбання 
компютерів 49000,00 49000,00

Усього 4800700,00 0,00 4800700,00

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

N з/п
Найменування 

місцевої / регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку 
КНП ЦПМСД м. 
Стрия на 2021 рік

4800700,00 4800700,00

Усього 4800700,00 0,00 4800700,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість установ шт. 1 1
кількість штатних 
одиниць од. штатний розпис 134 134

в т.ч.лікарі од. штатний розпис 46 46



Ігор РАВЛІНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

в т.ч.на пільгові
медмкаменти грн. 3750000 3750000

2 продукту
кількість одержувачів 
пільгових 
медикаментів

осіб звіт 773 773

3 ефективності
середня вартість 
пільгових 
медикаментів на 
одного одержувача

грн. розрахунок 4851 4851

Начальник відділу охорони здоров'я

ПОГОДЖЕНО:

управління

М.

Лариса КОВАЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ



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
Наказ відділу охорони здоров'я___________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
Стрийської міської ради

_від хг - 2021 р._ N

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021____ рік

1. 0700000________________________________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

_______Відділ охорони здоров'я_______
(найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету)
2. 0700000________________________________

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

_____ Відділ охорони здоров'я___________
(найменування відповідального виконавця)

3. _______ 0712152_______
(код Програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________2152________
(код Типової 
програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

________ 0763_______
(код Функціональної 
класифікації видатків 
та кредитування 
бюджету)

інші програми та заходи у сфері 
(найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

13581000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 692300,00 гривень, у тому числі загального фонду - 692300,00 гривень та 
спеціального фонду -0 гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: _ Бюджетний кодекс У країни,_рішення__IVceci’i VIII демократичного скликання
Стрийської міської ради №25 від 10.01.2021р "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на 2021 рік",рішення IV сесії 
VIII демократичного скликанняСтрийської міської ради №62 від 28.01.2021р. "Про внесення змін до показників бюджете Стрийської

5. міської тереторіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії VI демократичного скликання Стрийської міської ради №224 від
25.03.2021р "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на 2021рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 
02.12.2021р. №747 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

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

N 
з/п

Ціль державної політики

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення
8. Завдання бюджетної програми
N 
з/п

Завдання

Забезпечити зубопротезування пільгових верств населення

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

N 
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Зубопротезування 
пільгових верств 

населення
672300 672300

2

Забезпечення 
відшкодування вартості 
лікарських засобів по 

рецептам

20000 20000

Усього 692300 692300

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн)

10.



11. Результативні показники бюджетної програми:

з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Програма розвитку КНП 
"Стрийська міська 
стоматологічна 
поліклініка

472300 472300

Програма розвитку КНП 
"Стрийська ЦРЛ"

200000 200000

Усього 692300 692300

Ігор РАВЛІНКО 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

N 
з/п

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд
Спеціальний 

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг фінансування тис.грн. кошторис 672,3 672,3
Видатки на 
відшкодування вартості 
лікарських засобів за 
рецептами

тис.грн.
рішення сесії міської 

ради
20 20

2 продукту
Кількість пільгових 
зубопротезувань од звіт 370 370

Лариса КОВАЛЬ 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Начальник відділу охорони здоров'я



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
Наказ відділу охорони здоров'я___________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

відЖ^^Х N XX

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.________________0710000___________________________ Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

2.________________0710000_________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)

1358100000
(код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (код Функціональної

кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та
класифікації видатків та кредитування бюджету)
кредитування місцевого

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -10146230,00 гривень, у тому числі загального фонду -_________ гривень та спеціального
фонду - 10146230,00 гривень.



, Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення III сес 
VIII демократичного скликання від 22.12.2020р. №25 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення IV сесії VIII 
демократичного скликання від 28.01.2021р. №62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік", рішення сесії Стрийської міської ради від 25.03.2021 року №224 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальн 
громади на 2021 рік"; рішення сесії Стрийської міської ради від 29.04.2021 року №291 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін до

5. показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 24.06.2021р. 
№418 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення X сесії VIII демократичного 
скликання від 29.07.2021р. №486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XI 
сесії VIII демократичного скликання від 26.08.2021р. №564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади 
на 2021 рік", рішення XIV сесії VIII демократичного скликання від 11.11.2021р. №673 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 02.12.2021р. №747 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

7. Мета бюджетної програми: Реконструкція медичних установ та закладів

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

1 Реконструкція медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Реконструкція медичних установ та закладів вторинної ланки
2 Реконструкція медичних установ та закладів первинної ланки
3 Виготовлення проектно кошторирисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Реконструкція медичних 
установ та закладів вторинної 
ланки

8 520 430,00 8 520 430,00



Реконструкція медичних 
установ та закладів первинної 
ланки

1 161 800,00 1 161 800,00

3
Виготовлення проектно- 
кошторисної документації 464 000,00 464 000,00

Усього 10 146 230,00 10 146 230,00

ч
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку КНП 
"СЦМЛ" на 2021 рік 3 748 830,00 3 748 830,00

2
Програма розвитку КНП 
"ЦПСМД м.Стрия" на 2021 рік 748 000,00 748 000,00

3
Програма розвитку КНП 
"СМДЛ" на 2021 рік 396 000,00 396 000,00

4 Програма розвитку КНП 
"СМЛ" на 2021 рік 100 000,00 100 000,00

5 Програма розвитку КНП 
"СЦРЛ" на 2021 рік 5 153 400,00 5 153 400,00

Усього 10 146 230,00 10 146 230,00

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



/ затрат

f Обсяг реконструкції об'єктів кв.м технічна 
документація

Обсяг реконструкції об'єктів п.м технічна 
документація

2 продукту
Кількість об'єктів, які 
планується реконструювати од. мережа

3 ефективності

Середні витрати на 1 кв. м. 
реконструкції об'єкта тис.грн.

проектно- 
кошторисна 

документація

Середні витрати на 1 пог. м. 
реконструкції об'єкта тис.грн.

проектно- 
кошторисна 

документація

Начальник відділу охорони здоров'я



2 325,4 2 324,4

350,0 350,0

4 4

3 414,08 3 414,08

2 857,14 2 857,14

Ігор РАВЛІНКО
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


