
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 25.02.2019 р.
Ж

Наказ № 66

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік

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-ЬУІ-7 
«Про міський бюджет на 2019 рік» (зі змінами)

НАКАЗУЮ:

Затвердити паспорт наступної бюджетної програми місцевого бюджету 
на 2019 рік головного розпорядника бюджетних коштів місцевого бюджету -  
відділу охорони здоров’я Слов’янської міської ради, що додаються:

КПКВКМБ Найменування програм
0717322 _Будівництво медичних установ та закладів

Начальник відділу О.Ю. Джим

V

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 Словенської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

________£  &________________________________________.

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Е 1400000_____ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(К1ТКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000______ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

4

3. 0717322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  862 651,05 гривень, у тому числі загального фонду -  0,0 гривень та
спеціального фонду -  862 651,05 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-ЕУІ-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.
а

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

здоров'я

7. Мета бюджетної програми проведення капітальних вкладень.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

9.1 Іапрями виконання бюджетних коштів

гривень

N
з/п

Напоями використання бюджетних коштів
Загальний

Фонд
Спеціальний

Фонд
Усього

і 2 3 4 5

1 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території 862 651,05 862 651,05

Усього 862 651,05 862 651,05

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

N
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього - -



11. Результативні показники бюджетної програми

Хі
3
/
п

кпкв
к Назва показника

Один 
и ця 

вимір 
У

Джерело інформації Значення
показника

1 2 3 4 5 6

0717322
Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 
території

1. Показники затрат
0717322 Витрати на виконання робіт з проектування об’єкту 

реконструкції
тис.гр

н.
Рішення Слов’янської 
міської ради

862 651,05

2. Показники продукту
0717322 Кількість проектів для реконструкції об’єктів од. Звітність закладів 1

3. Показники ефективності
0717322 Середні витрати на розробку одного проекту для 

реконструкції об'єкту, тис. грн.
тис.гр

н.
Розрахунок 862 651,05

4. Показники якості
0717322 Рівень готовності проектної документації 

реконструкції об'єктів, %
% Розрахунок 100

____О.Ю.Джим_____
(ініціали та прізвище)

____ І.Г.Ковальов_
(ініціали та прізвище)

Начальник відділу охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Слов’янської міської ради

ового управління 
ї ради
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