
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства 

фінансів України 

26.08.2014  № 836 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ 

управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

та 

фінансового управління Міської ради міста Кропивницького   
(найменування місцевого фінансового органу) 
  

 02.03.2018 № 36/53 

ПАСПОРТ 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік  
 

1. __0700000____ ___Управління охорони здоров'я _______________  
               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

2. __0710000____ ___Управління охорони здоров'я _______________  
               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця)  

3. _0717340____ ___0443____ _Проектування, реставрація та охорона пам’яток архітектури ____  
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 550,0 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду – 

1 550,0 тис. гривень.  

5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституції України; 

Бюджетний кодекс України; 

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 27.07.2011 № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників 

бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися з усіх місцевих бюджетів» (зі змінами); 

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 «Про  міський бюджет на 2018 рік» (зі змінами); 

Рішення Кіровоградської міської ради від 15.03.2017 № 833 «Про затвердження Програми розвитку галузі охорони здоров'я 

м. Кропивницького на 2017-2020 роки» (зі змінами). 
 

6. Мета бюджетної програми  

Забезпечення належного стану об’єктів - пам’яток архітектури, історії та культури 



2 

 
 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 
№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

- - - - 
 
 
 

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
                                                                                 (тис. грн)  

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
0717340 0443 Завдання. Проведення реставраційних робіт на об’єктах закладів 

охорони здоров’я, які є пам’ятками архітектури  

0,0 1 550,0 1 550,0 

   Усього 0,0 1 550,0 1 550,0 
 

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
                                                                               (тис. грн)  

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний  фонд Спеціальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 

Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-2020 роки 0717340 0,0 1 550,0 1 550,0 

Усього  0,0 1 550,0 1 550,0 
 
 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
 

№ 

з/п 
КПКВК Назва показника 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Значення 

показника 

1 2 3 4 5 6 

 0717340 Завдання. Проведення реставраційних робіт на об’єктах закладів охорони здоров’я, які є 

пам’ятками архітектури 

   

1 0717340 затрат    

  Обсяг видатків на реставрацію об’єктів закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури тис. грн кошторис 1 550,0 

2 0717340 продукту    

  Кількість об’єктів закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури, які планується 

реставрувати  
од. договір на реставрацію 1 

  Кількість об’єктів закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури, по яких планується 

виготовлення ПКД  
од. 

договір на 

виготовлення ПКД 
1 

3 0717340 ефективності    

  Середні видатки на один об’єкт закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури, який 

планується реставрувати 
тис. грн розрахунок 1500,0 

  Середні видатки на один об’єкт закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури, по якому 

планується виготовлення ПКД 
тис. грн розрахунок 50,0 

4 0717340 якості    

  Відсоток відреставрованих об’єктів закладів охорони здоров’я - пам’яток архітектури до тих, які 

потребують реставрації у 2018 році 
% розрахунок 100 



3 

 
 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 
(тис. грн) 

Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного 

проекту (2019 рік)3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 Інвестиційний проект 1. 

Реставраційно-відновлювальні 

роботи фасадів пам’ятки архітектури 

«Казарма для двох рот» з 

капітальним ремонтом лабораторно-

рентгенівського корпусу стаціонару 

№ 1 КЗ «Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда» (Фортеця, 21) 

0717340     1500,0 1500,0    

 

 
Надходження із бюджету      1500,0 1500,0    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування   х   х   х    

 Інвестиційний проект 2. Реставрація 

балконів пам’ятки архітектури 

«Центральний лікувальний корпус» 

КЗ «Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда», вул. Архітектора 

Паученка, 45/35 

0717340     50,0 50,0  500,0 500,0  

 
Надходження із бюджету      50,0 50,0  500,0 500,0 

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування   х   х   х    

 Усього 0717340     1550,0 1550,0  500,0 500,0  

 

Начальник управління охорони здоров'я  

Міської ради міста Кропивницького                             __________                                           ____Макарук О.О.___________ 
                                                                                                                              (підпис)                                                                                      (ініціали та прізвище)  

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансового управління  

Міської ради міста Кропивницького                            __________                                                  ___Бочкова Л.Т.__________  
                                                                                                                                     (підпис)                                                                                           (ініціали та прізвище)   


