
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 30.03.2020.

Наказ № 80

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2020 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», згідно рішень Слов’янської міської 
ради від 24.12.2016 № 25-ХІХ-7 «Про застосування програмно-цільового методу 
складання міського бюджету» та від 20.12.2019 № 18-ЬХХУІ-7 «Про міський бюджет на 
2020 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити у новій редакції паспорти наступних бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2020 рік 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
0712030 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим
0712100 Стоматологічна допомога населенню
0712111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги
0712152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Начальник відділу О.Ю.Джим

mailto:zdrav@slavrada.gov.ua












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
віддділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2020 N 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

_Е____________ 0700000______________________________Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради___________________________26161858
(код Проірамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

бюджету)

2.____________ 0710000______________________________Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради___________________________26161858
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . 0712030
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету')

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
_________2030__________________ 0733________________ породіллям та новонародженим______

(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)

07
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -642845,13 гривень, у тому числі загального фонду - 642845,13 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.



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-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».

4

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

N з/п Ціль державної політики
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

Мета бюджетної програми: підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим, забезпечення надання
7. належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської 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 
вагітним, роділлям, 

породіллям та 
н о во н ародже ним

642 845,13 - 642 845,13

Усього 642 845,13 - 642 845,13

10. 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

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

642 845,13 - 642 845,13

>

Усього 642 845,13 - 642 845,13

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

1 затрат

кількість установ од.

Наказ відділу охорони 
здоров'я від 02.01.2020 
№ 1 "Про
затвердження мережі 
та структури закладів 
охорони здоров'я м. 
Слов'янська на 2020 
рік"

1 - 1

кількість ліжок од. Мед.статистика 90,00 - 90,00
кількість штатних 
одиниць од. Штатний розпис 223 - 223

у т.ч.лікарів од. Штатний розпис 38,75 - 38,75
2 продукту -

кількість ліжко-днів тис.од. Мед.статистика 37,4 - 37,4
кількість породілль осіб Мед.статистика 1 100 - 1 100
кількість
новонароджених

осіб Мед.статистика 1 100 - 1 100

кількість відвідувань 
жіночих консультацій од. Мед.статистика 8 000

>
- 8 000

3 ефективності -

середня тривалість 
перебування 
породілль у 
пологовому будинку

ДНІВ Мед.статистика 5 - 5

кількість породілль на 
одного лікаря

осіб Мед.статистика 15 - 15



кількість відвідувань 
на одного лікаря в 
жіночих 
консультаціях

од. Мед.статистика 10000 - 10000

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 -

зниження показника 
летальності

% Мед.статистика 0,0 - 0,0

зниження кількості 
кесарських розтинів 
по відношенню до 
загальної чисельності 
пологів

% Мед.статистика 0,1 - 0,1

ачальник відділу охорони здоров’я 
лов'янської міської ради О.Ю.Джим

(ініціапи/ініціал, прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, 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
віддділу охорони здоров'я Слов'янської міської ради_________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

від 30.03.2020 N 80

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

К____________0700000______________________________ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради___________________________26161858
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

бюджету)

2.____________0710000______________________________ Відділ охорони здоров’я Слов’янської міської ради__________________________ 26161858
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

5. 0712100
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

_________2100__________________ 0722______________ Стоматологічна допомога населення____
(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)
>

07
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 7 881 800,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 881 800,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.



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

N з/п Ціль державної політики ,

1 Забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги

7. Мета бюджетної програми: стоматологічна допомога населенню.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5

1

Забезпечення надання 
населенню 

стоматологічної 
допомоги

7 881 800,00 - 7 881 800,00

Усього 7 881 800,00 - 7 881 800,00



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

Забезпечення надання 
населенню 
стоматологічної 
допомоги

7 881 800,00 - 7 881 800,00

Усього 7 881 800,00 - 7 881 800,00

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
Забезпечення надання населенню стоматологічної допомоги

1 затрат

кількість установ од.

Наказ відділу охорони 
здоров'я від 02.01.2020 
№ 1 "Про
затвердження мережі 
та структури закладів 
охорони здоров'я м. 
Слов'янська на 2020 
рік"

>
1 - 1

кількість штатних 
одиниць од. Штатний розпис 95,75 - 95,75

у т.ч. лікарів од. Штатний розпис 38,0 - 00 о



витрати на утримання 
установи тис.грн Кошторис 7831,80 - 7831,80

2 продукту -

Кількість лікарських 
відвідувань од. Мед.статистика 94000 - 94000
Чисельність осіб, яким 
проведена планова 
санація од.

Мед.статистика
5000

-
5000

3 ефективності -

Кількість 
пролікованих 
пацієнтів на одного 
лікаря-стоматолога

од. Мед.статистика 309

*

309

4 якості -

Відсоток осіб, що 
отримали пільгове 
зубопротезування, до 
загальної кількості 
осіб, що перебувають 
на черзі на пільгове 
зубопротезування

% Мед.статистика - 11,03 - 11,03

О.Ю.Джим
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.Г.Ковальов
(ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу охорони здоров'я 
Слов’янської міської ради

рисового органу 
фго управління 

ади
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