


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_____Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0710160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селища, селах,

об’єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми):.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  1352500.00 гривень, у тому числі загального фонду -  1352500,00 гривень та 
спеціального фонду -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1 (зі змінами); Закон України від
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; Закон України від 21.05.1997 № 280/97 «Про місцеве
самоврядування в Україні»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-



цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів України від 01.10.2010 № 1147; рішення 
Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; 
рішення від 19.12.2018 № 7-ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я».

6. Мета бюджетної програми керівництво і управління у  сфері охорони здоров 'я у  місті Слов янськ.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)
№
з/п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 

розвитку

Усьго

1 2 3 4 5 6
Забезпечення виконання наданих 

законодавством повноважень 1352500,00 0,0 0,0 1352500,00

Усього 1352500,00 0,0 0,0 1352500,00
9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис, грн)

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фднд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 3 4 5 6
1 Здійснення виконавчим органом 

Слов’янської міської ради наданих



( (
законодавством повноважень у сфері 
охорони здоров’я у м. Слов'янськ

1 затрат
кількість штатних одиниць од. Штатний

розпис
5 5

2 продукту
кількість отриманих доручень, листів, 
звернень, заяв, скарг

од. статистика 121 121

кількість підготовлених нормативно- 
правових актів

од. статистика 25 25

кількість прийнятих нормативно- 
правових актів

од. статистика 500 500

кількість перевірок од. статистика 120 120
кількість проведених засідань, нарад, 
семінарів

од. статистика 96 96

кількість придбаного обладнання та 
предметів довгострокового користування

од. статистика - “

площа об'єктів, на яких проведено 
капітальний ремонт (реконструкцію)

кв.м. Фін.звітніс
ть

- -

3 ефективності
кількість виконаних листів, звернень, 
заяв, скарг на одного працівника,

статистика 24 24

кількість підготовлених нормативно- 
правових актів на одного працівника

од. статистика
•

4 4

кількість перевірок на одного працівника од. статистика 24 24
витрати на утримання однієї штатної 
одиниці

тис. грн Фін.звітніс
ть

218000 218000

____О. Ю. Джим
(ініціали та прізвище)

_____ І.Г.Ковальов__
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров’я Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000_____Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010______0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  134964200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  132475900,00 гривень та 
спеціального фонду -  2488300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов’янської міської ради 
від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7-



ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства 
фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я».

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення, забезпечення надання 
населенню стаціонарної медичної допомоги, забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)
№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 

розвитку

Усьго

1 2 3 4 5 6

Забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги 132475900,00 2488300,00 0,0 134964200,00

Усього 13247590р,00 2488300,00 0,0 134964200,00

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

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми

№

з/п Показник
Одиниц

я
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальн 
ий фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
Забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги, 
Забезпечення надання населенню 
амбулаторно-поліклінічної допомоги __________ V *_______________

1 Затрат
кількість установ Од. Наказ відділу 

охорони здоров’я від 
02.01.2019 №1 «Про 
затвердження мережі 
та структури закладів 
охорони здоров’я м. 
Слов’янська на 2019 
рік»

4 4

кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 1 282 1 282
в т. ч. лікарів Од. Штатний розпис 221,25 221,25

2 продукту
кількість ліжок у звичайних стаціонарах Од. Мед. статистика 640 640
Кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

л/днів Мед. статистика 
•

340000 340000

Кількість лікарських відвідувань(у пол. 
відділеннях лікарень)

Од. Мед. статистика 265087 265087

Кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

Од. Мед. статистика
>

14584 14584

о
О ефективності

Завантаженість ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів Мед. статистика 309,5 309,5

Середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

днів Мед. статистика 11,03 11,03

4 якості X

Рівень виявлення захворювань на ранніх % статистика 20,0 20,0



( (
стадіях
Зниження рівня захворюваності 
порівняно з попереднім роком

- - - -

Зниження показника летальності % статистика +0,25 +0,25

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.ІО.Джим_____
(ініціали та прізвище)

______ І.Г. Ковальов__
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02,2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської пади
(К1ЖВК МБ) (найменування головного розпорядника)

•

2. 0710000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КГІКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712030______ 0733 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  23189200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  23013900,00 гривень та 
спеціального фонду -  175300,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов’янської міської ради



від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7- 
ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства 
фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у 
лікувально-профілактичних закладах, забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям» породіллям.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п
---------------------------------— — — — -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Завдання

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

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)
№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 
розвитку

Усьго

1 2 3 4 5 6
Забезпечення надання належної 
лікарсько-акушерської допомоги 

вагітним, роділлям, породіллям та 
новонародженим

23013900,00 175300,00 0,0 23189200,00

Усього 23013900,00 175300,00 0,0 23189200,00

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

Найменування місцевої/рєгіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4

Усього



/

(
10. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення

показника
Спеціаль 
ний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
Забезпечення надання належної 
лікарсько-акушерської допомоги 
вагітним, роділлям, породіллям та 
новонародженим

І*.

1 Затрат
Кількість пологових будинків Од. Наказ відділу охорони 

здоров’я від 02.01.2019 
№1 «Про затвердження 
мережі та структури 
закладів охорони 
здоров’я м. Слов’янська 
на 2019 рік»

1 1

Кількість ліжок Од. Мед. статистика ПО ПО
Кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 223 223
У т.ч лікарів Од. Штатний розпис 38,75 38,75
3 них у жіночих консультаціях Од Штатний розпис
Кількість перинатальних центрів од.

2 продукту
Кількість ліжко-днів Тис.од Мед. статистика 37,4 37,4
Кількість породіль осіб Мед. статистика 1100 1100
Кількість новонароджених осіб Мед. статистика 1100 1100
Кількість відвідувань жіночих 
консультацій

Од. Мед. статистика. 8000 8000

о
2) ефективності

Середня тривалість перебування 
породіль у пологовому будинку

днів Мед. статистика 5,0 5,0

Кількість породіль на одного лікаря осіб Мед. статистика 15 15
Кількість відвідувань на одного 
лікаря в жіночих консультаціях

Од. Мед. статистика 10000 10000



І

(

Кількість жінок, які вчасно стали на 
облік в жіночих консультаціях по 
вагітності

Од. Мед. статистика 1000 1000

Завантаженість ліжкового фонду днів Мед. статистика 340 340
4 якості X

Зниження показника летальності % Мед. статистика 0 0
Зниження кількості кесарських 
розтинів по відношенню до загальної 
чисельності пологів

%
Мед. статистика

0,1 0,1

V.

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.ІО.Джим_____
(ініціали та прізвище)

_____ І.Г.Ковальов_
(ініціали та прізвище)

>



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської пади
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000______Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712100______ 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  11719900,00 гривень, у тому числі загального фонду -  7231900,00 гривень та 
спеціального фонду -  4488000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов’янської міської ради 
від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7- 
ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства



фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров’я населення, забезпечення населенню 
спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:

( гри)
№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
Забезпечення населенню 
спеціалізованої амбулаторно- 
поліклінічної допомоги. 11719900,00 4488000,00 0,0 11719900,00

Усього 11719900,00 4488000,00 0,0 11719900,00

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

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд> Разом

1 2 3 4

Усього



( (
10. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показник

Одини
ця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

1 о
2) 4 5 6 7 8

Завдання
Забезпечення надання 
населенню
амбулаторно-поліклінічної
допомоги

І».

1 Затрат
кількість установ Од. Наказ відділу охорони 

здоров’я від 02.01.2018 №1 
«Про затвердження мережі та 
структури закладів охорони 
здоров'я м. Слов’янська на 
2018 рік»

1 1

кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис 96,75 96,75
в т. ч. лікарів Од. Штатний розпис 37 37

2 продукту7
Кількість лікарських 
відвідувань(у пол. 
відділеннях лікарень)

Од. Мед. статистика 94000 94000

Чисельність осіб, яким 
проведена планова санація

осіб Мед. статистика 5000 5000

Кількість протезувань 
всього

Од. Мед. статистика 1000 1000

У т.ч. пільгових 
протезувань

Од. Мед. статистика 250 250

о
3 ефективності

Кількість пролікованих 
пацієнтів на одного лікаря- 
сгоматолога

Д Н ІВ Мед. статистика 309.5 309,5

Відсоток осіб, що 
отримали пільгове

днів Мед. статистика 11,03 11,03



(

зубопрогезування, до 
загальної кількості осіб, 
що перебувають на черзі 
на пільгове 
зубопротезування

4 якості X

ж

і*.

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.Ю.Джим_____
(ініціали та прізвище)

_____ І.Г.Ковальов_
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_____Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000______Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712110_____0725 Первинна мсдико-санітарна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  32101800,00 гривень, у тому числі загального фонду -  32101800,00 гривень та 
спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1 (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов'янської міської ради 
від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7- 
ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства



фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

6. Мета бюджетної програми підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження діагностування і виявлення захворювання на 
ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)
№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
Забезпечення діагностування і 

виявлення захворювання на ранніх 
стадіях та надання первинної 

медичної допомоги.

32101800,00 0,0 0,0 32101800,00

Усього 32101800,00 32101800,00 0,0 32101800,00

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

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд

>
Разом

1 2 3 4

Усього



(
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/
п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Завдання
Забезпечення діагностування і 
виявлення захворювання на 
ранніх стадіях та надання 
первинної медичної допомоги. у.

1 Кількість установ

Од.

Наказ відділу охорони здоров’я від 
02.01.2019 №1 «Про затвердження 
мережі та структури закладів охорони 
здоров’я м. Слов’янська на 2019 рік»

1 1

Кількість штатних одиниць Од. Штатий розпис 538,75 538,75
в т. ч. лікарів Од. Штатий розпис 101,75 101,75

2 продукту
Кількість лікарських 
відвідувань

Тис.од. Мед.статистика 473 473

Кількість відвідувань на дому Тис.од. Мед.статистика 74 74
3 ефективності Мед.статистика

Середня кількість відвідувань 
на одну штатну посаду лікаря

Од. Мед.статистика 4370 4370

Середня вартість одного 
відвідування

Грн. Фін.звітність
• 79,75 79,75

4 якості X
Динаміка рівня виявлення 
захворювань на ранніх стадіях

% Мед.статистика - -

Начальник відділу охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.Ю.Джим
(ініціали та прізвище)

___ І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного-розпорядника)

2. 0710000______ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3069400,00 гривень, у тому числі загального фонду -  3069400,00 гривень та 
спеціального фонду -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов'янської міської ради



від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7- 
ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства 
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я».

6. Мета бюджетної програми: лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

Лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 3069400,00 0,0 0,0 3069400,00

Усього 3069400*00 0,0 0,0 3069400,00

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

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд

>
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4

Усього



( (

10. Результативні показники бюджетної програми

№
з/
п

Показник

Один
иця

вимір
У

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 3 4 5 6
Завдання
Лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет

1 Показники затрат
Витрати на придбання тис.грн Рішення

Слов’янської міської 
ради

3069.4 3069,4

2 Показники продукту
Кількість хворих осіб, яких охоплює 
програма, осіб

осіб. Звітність закладів 669 669

3 Показники якості
Покращення стану здоров’я хворих на 
цукровий та нецукровий діабет, %

% Розрахунок 100 100

Начальник відділу охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.Ю.Джим 
(ініціали та прізвище)

_____ І.Г.Ковальов__
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)
і наказ
фінансового управління Слов’янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

<0 *

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  803200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  803200,00. гривень та 
спеціального фонду -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 
07.12.2017 № 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов'янської міської ради



від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.2018 № 7- 
ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства 
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я».

6. Мета бюджетної програми: лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
і

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 

розвитку

Усьго

1 2 3 4 5 6

Відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань

803200,00 0,0 0,0 803200,00

Усього 803200,00 0,0 0,0 803200,00

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

Найменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд

>
Спеціальний фонд Разом

1 2 о 4

Усього



( \

10. Результативні показники бюджетної програми
№
з/
п

Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Усього

1 3 4 5 6
Завдання
Відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування
окремих захворювань V-
Показники затрат

\ Витрати на відшкодування тис.грн. Рішення Слов'янської 
міської ради

803,2 803,2

Показники продукту
Кількість хворих осіб, яких охоплює програма, 
осіб

осіб. Звітність закладів 2 095 2 095

Показники якості
Покращення стану здоров’я хворих, % % Розрахунок 100 100

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

О.Ю.Джим____
(ініціали та прізвище)

____ І.Г.Ковальов_
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету) ^
і наказ
фінансового управління Слов'янської міської ради 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 11.02.2019 № 53/14 о/дп_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000______ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської пади
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програму)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2260000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  2260000,00 гривень та спеціального 
фонду -  0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України від 07.12.2017 
№ 2246-ХІХ «Про державний бюджет України на 2018 рік»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; рішення Слов'янської міської ради від 24.12.2016 № 25-Х1Х-7 
«Про застосування програмно-цільового методу складання міського бюджету»; рішення від 19.12.201 8 № 7-ЬУІ-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; 
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 
26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Охорона здоров’я».



6. Мета бюджетної програми забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я, інформаційно-аналітичне забезпечення, забезпечення 
фінансування, контроль за веденням бухгалтерського обліку та звітності установ охорони здоров’я, забезпечення складання і надання кошторисної 
звітності, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров’я

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(тис, грн)

№
з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 
розвитку

Усьго

1 2 п 4 5 6

Інформаційно-аналітичне забезпечення 
закладів охорони здоров’я 2260000,00 0,0 0,0 2260000,00

Усього 2260000,00 0,0 0,0 2260000,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(тис, грн)

Н ай м єну ва н н я м і с це вої/ре г і о нал ьн ої 
програми Загальний фонд 

«
Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 о
2) 4 5 6

Завдання
інформаційно-аналітичне забезпечення 
закладів охорони здоров’я



1 Затрат
Кількість закладів од. Наказ відділу охорони здоров'я від 

02.01.2019 №1 «Про затвердження 
мережі та структури закладів 
охорони здоров’я м. Слов'янська на 
2019 рік»

2 2

Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 20,75 20,75
2 продукту

Кількість звітних форм од. Мед. статистика 200 200
Кількість аналітичних довідок, 
методичних рекомендацій, письмових 
роз’яснень, довідників, іншої 
інформації

од. Мед. статистика 800 800

Кількість проведених статистичних 
ревізій, перевірок, участі у 
комплексних комісіях

од. Мед. статистика 80 80

Кількість складених звітів 
працівниками бухгалтерій

од. Мед. статистика 1400 1400

3 ефективності
Кількість аналітичних довідок, 
методичних рекомендацій, письмових 
роз’яснень, довідників, іншої 
інформації на одного працівника

од. Мед. статистика 180 180

Кількість звітних форм на одного 
працівника

од. Мед. статистика 40 40

Кількість складених звітів на одного 
працівника

од. мед.статистика
•

1700 1700

4 якості X задовільний

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов'янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Слов’янської міської ради

>

____О.ІО.Джим_____
(ініціали та прізвище)

_____ І. Г. Ковальов__
(ініціали та прізвище)
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