


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 Словенської міської ради
(найменування місцевого фінансового органу)

__________  від 13.02.2020 № 48_____________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

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

3. 07121 1 1 0726 Первинна медична допомога населенню, що надасться цеп грами первинної медичної (мсдико-сані ї арної)
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

допомоги
>

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  4 579 200.00 гривень, у тому числі загального фонду -  4 579 200.00 гривень та 
спеціального фонду -  0.0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ (зі змінами); Закон України «Про 
державний бюджет України на 2020 рік»; Закон України «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 20.12.2019 № 18-ЕХХУІ-7 «Про міський бюджет на 2020 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/и Завдання

1
Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної 
допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:
При)

№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів

* *

Загальний фонд Спеціальний фонд
У тому числі 

бюджет 
розвитку

Усього

1
— - - — 

2 4 5 6
Забезпечення діагностування і 

виявлення захворювання на ранніх 
стадіях та надання первинної 

медичної допомоги.

4579200,00 0.0 0.0 4579200.00

Усього 4579200.00 0.0 0.0 4579200.00

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

____________________________________________________________________________________Орн)

11 айменування місііевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

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

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 * і

Кількість штатних одиниць Од. Штатий розпис 538,75 538,75
в т. ч. лікарів Од. 11 Ітатий розпис 101,75 101.75

2 продукту
Кількість лікарських 
відвідувань

Тис.од. Мед.статистика 473 473

Кількість відвідувань на дому Тис.од. Мед.сгатистика 74 74

3 ефективності Мед.статистика
Середня кількість відвідувань 
на одну штатну посаду лікаря

Од. Мед.сгатистика 4370 4370

Середня вартість одного 
відвідування

1 рн. Фін.звітність 79.75 79.75

4
- — — у---------
якості X1--------

______

Динаміка рівня виявлення 
захворювань на ранніх стадіях

% М ед устати сти ка ”

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов'янської міської ради

/ А  - Л  У-ТТ-. і- А ’ '■

:
і? сгїї1 Іачальник фінансового управління 

Слов'янсчжоьМїської ради

О. К). Джим
(ініціали та прізвище)

'.Ковальов
іідпис) (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 14.02.2020 № 48_____________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету па 2020 рік

1. 0700000__  Відділ охорони моровая 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. 0712143 0763 Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  346 090.00 гривень, у тому числі загального фонду -  346 090.00 гривень та 
спеціального фонду -  0.0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1 (зі змінами); Закон України «Про 
державний бюджет України на 2020 рік»; Закон України «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-Х1Х-7 «Про застосування 
програмно-цільового методу складання міського бюджету»: рішення від 20.12.2019 № 18-ЬХХУІ-7 «Про міський бюджет на 2020 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: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення заходів профілактики ВІЛ- 
інфекції/СНІДу.

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/гі Завдання *

1 забезпечення надання населенню заходів профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(ф Н )
№

з/
п

Напрями використання бюджетних 
коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

У тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 і 3 4 5 6

забезпечення надання населенню 
заходів профілактики В1Л- 
інфекції/СІ ПДу

346090.00 03) 0.0 346090.00

Усього 346090.00 0.0 0.0 346090.00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, іцо виконуються у складі бюджетної програми

(ф Н )

ІІайменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 *■>3) 4

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми

№
з/
и

Показник

Один
иця

вимір
У

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

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

♦

1 затрат
Витрати на придбання тис. Рішення

Слов'янської міської 
ради

346090.00 346090.00

2 продукту
Кількість хворих осіб, яких охоплює 
програма, осіб

осіб. Звітність закладів 669 669

О якості
Покращення стану здоров'я хворих на 
цукровий та нецукровий діабет, %

% Розрахунок 100 100

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов'янської міської ради

_____ І .Г. Ковальов_
(ініціали та прізвище)

ЮГОДЖЕНО:

усового управління
Слов'янської міської ради

І І-п

(підпис)

Дата п о гол же і ні я
мп

О.ІО. Джим
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 201 8 року N 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
1 Іаказ / 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 12.02.2020 № 48________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0700000 
(КПКВК МБ)

2. 0710000 
(КПКВК МБ)

Відділ охорони здоров'я Слов’янської міської ради
(найменування головного розпорядника)

Відділ охорони здоровЧі Слов’янської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

3. 0712152 0763 Інші прог рами та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  5 924 210.00 гривень, у тому числі загального фонду -  5 924 210.00 гривень та спеціального 
фонду -  0,0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-У1 (зі змінами); Закон України «Про 
державний бюджет України на 2020 рік»; Закон України «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 20.12.2019 № 18-БХХУІ-7 «Про міський бюджет на 2020 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: зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення інших програм та заходів у сфері охорони здоров'я 
населення.

7. Завдання бюджетної програми:

4? № з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню інших програм і заходів у сфері 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

Усього

1 2 3 4 5 6

Забезпечення надання населенню 
інших програм і заходів у сфері 
охорони здоров'я

5924210,00 0,0 0.0 5924210,00

Усього 5924210.00 0,0 0,0 5924210.00

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

ІІайменування місцевої/регіональної 
програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 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 4 5 6
Завдання: забезпечення надання



І

населенню інших програм і заходів у 
сфері охорони здоров'я

1 Показники затрат
Витрати на придбання тис.гри. Рішення Слов’янської міської 

ради
5924,2 5924,2

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

осіб. Звітність закладів 669 669

о
2) Показники якості

Покращення стану здоров'я хворих % Л Розрахунок 100 ♦ 100

Начальник відділу охорони здоров’я 
Слов’янської міської ради і О.Ю.Джим

(\т/ідпис) (ініціали та прізвище)

>
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