
УКРАЇНА
СЛОВЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВЕ

пл. Соборна, 2, м.Слов'янськ, Донецької обл. 84122 
тел/факс 0(06262)23950, 62-12-39 е-теіі zdrav@slavrada.gov.ua

м. Слов’янськ від 11.03.2019 р.

Наказ № 80

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік 
у новій редакції

Відповідно до ст. 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі 
змінами), згідно рішення Слов’янської міської ради від 19.12.2018 № 7-ЬУ1-7 
«Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами),

НАКАЗУЮ:

Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2019 рік, затверджених спільним наказом відділу 
охорони здоров’я Слов’янської міської ради та фінансовим управлінням 
Слов’янської міської ради від 11.02.2019 № 53/14 о/дп головного 
розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету -  відділу охорони 
здоров’я Слов’янської міської ради, що додаються:

КПКВКМБ Найменування програм
0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
0712144 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

Начальник відділу 0 .10. Джим

mailto:zdrav@slavrada.gov.ua


(
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

3,'г? М Р З .Я Я /У

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000_____ 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 -  135858573,00 гривень, у тому числі загального фонду -  131575773,00 гривень та 
спеціального фонду -  4282800,00 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-цід( юго методу складання та виконання м іс | их 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-ІЛТ-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.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми.

N
з/п

Ціль державної політики

1 .

Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері охорони 

здоров’я

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9.Напрями виконання бюджетних коштів

гривень

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів
Загальний Спеціальний

Усього
Фонд Фонд

] 2 3 4 5

1 .

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

131515773,00 4282800,00 135858573,00

Усього 131515773,00 4282800,00 135858573,00



10.Перелік місцевих/регіональних програм, и£;1І виконуються у складі бюджетної програміііня

N
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спепіатьний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього - -

11. 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

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

3 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 
стадіях

% статистика 20,0
»

20,0

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:
Фінансове управління Слов’янської міської ради

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 серпня 2014 року N 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року N 1209)

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

о  ------------  ------------------------

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 1400000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000______ 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 -  4619318,34 гривень, у тому числі загального фонду -  4619318,34 гривень та 
спеціального фонду -  775300,00 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-Ь\Т-7 «Про міський бюджет на 2019 рік»; Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства



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

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

N
з/п

Ціль державної політики

1 .
Забезпечення реалізації державної політики, спрямованої на підвищення рівня добробуту населення, передусім у сфері охорони 
здоров’я

7. 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.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

9.Напрями виконання бюджетних коштів

гривень

N
Напрями використання бюджетних коштів

Загальний Спеціальний
Усього

з/п Фонд Фонд

1 2 3 4 5

1_ 4619318,34 4619318,34 0,00 4619318,34
Усього 4619318,34 0,00 4619318,34

ІО.Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

N
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

І 2 3 4 5



і -------------------- С

Усього -
11. 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:
Фінансове управління Слов’янської міської ради

Начальї дсового управління 
ої ради

О.Ю.Джим
(ініціали та прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали та прізвище)
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