
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 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО (в новій редакції) 

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) 

  

28.12.2018 № 208/184 
 

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. _0717360____ __________ _Виконання інвестиційних проектів ____  
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 16 685,9 тис. гривень, у тому числі спеціального фонду – 

16 685,9 тис. гривень.  
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5. Підстави для виконання бюджетної програми  
Конституції України; 

Бюджетний кодекс України; 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 13.06.2018 № 423-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»;  

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.12.2018 № 934-р «Деякі питання розподілу у 2018 році субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій»; 

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 соціально-економічного розвитку міста Кропивницького 
 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 0717363 0490 
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

міста Кропивницького 
 

 

 

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 0717363 0490 
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку міста Кропивницького 
0,0 16 685,9 16 685,9 

1.1 0717363 0490 
Завдання 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для 

спеціальних перевезень 
0,0 350,1 350,1 

1.2 0717363 0490 
Завдання 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої 

міської лікарня 
0,0 3 605,0 3 605,0 

1.3 0717363 0490 

Завдання 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу 

для комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» 

0,0 2 060,0 2 060,0 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.4 0717363 0490 
Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Opera T-30 для 

комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 
0,0 6 756,8 6 756,8 

1.5 0717363 0490 

Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та 

діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha 

ESAOT (Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою 

решіткою частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-

C3 (Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл 

операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором 

пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для 

КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» 

0,0 3 914,0 3 914,0 

   Усього 0,0 16 685,9 16 685,9 
 

 

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 0717363 0,0 6 015,1 6 015,1 

Усього  0,0 6 015,1 6 015,1 
 

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 

 0717363 Завдання 1. Придбання спеціального санітарного транспортного засобу для 

спеціальних перевезень 

   

1 0717363 затрат    

  Обсяг видатків на придбання спеціального санітарного транспортного засобу тис. грн кошторис 350,1 

2 0717363 продукту    

  Кількість одиниць придбаного спеціального санітарного транспортного засобу од. договір на придбання 1 

3 0717363 ефективності    

  Середня вартість спеціального санітарного транспортного засобу тис. грн розрахунок 350,1 

4 0717363 якості    

  Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
% розрахунок 100 

  Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування) % розрахунок 100 
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1 2 3 4 5 6 

 0717363 Завдання 2. Придбання рентгенологічного апарату для Кіровоградської дитячої 

міської лікарня 

   

1 0717363 затрат    

  Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн кошторис 3 605,0 

2 0717363 продукту    

  Кількість одиниць придбаного обладнання од. договір на придбання 1 

3 0717363 ефективності    

  Середня вартість придбаного обладнання тис. грн розрахунок 3 605,0 

4 0717363 якості    

  Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
% розрахунок 100 

  Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування) % розрахунок 100 

 0717363 Завдання 3. Придбання апарату ультразвукової діагностики експертного класу 

для комунального закладу «міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» 

   

1 0717363 затрат    

  Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн кошторис 2 060,0 

2 0717363 продукту    

  Кількість одиниць придбаного обладнання од. договір на придбання 1 

3 0717363 ефективності    

  Середня вартість придбаного обладнання тис. грн розрахунок 2 060,0 

4 0717363 якості    

  Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
% розрахунок 100 

  Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування) % розрахунок 100 

 0717363 Завдання 4. Придбання та встановлення рентгенапарату Opera T-30 для 

комунального закладу «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» 

   

1 0717363 затрат    

  Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн кошторис 6 756,8 

2 0717363 продукту    

  Кількість одиниць придбаного обладнання од. договір на придбання 1 

3 0717363 ефективності    

  Середня вартість придбаного обладнання тис. грн розрахунок 6 756,8 

4 0717363 якості    

  Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
% розрахунок 100 

  Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування) 

 
% розрахунок 100 
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1 2 3 4 5 6 

 0717363 Завдання 5. Придбання та встановлення реанімаційно-операційного та 

діагностичного обладнання: апарат УЗД експертного класу My Lab Alpha ESAOT 

(Італія) з кардіологічним датчиком (мікроконвенсом з фазованою решіткою 

частотою 4-5 Мц); апарат для штучної вентиляції легень HAMILTON-C3 

(Швейцарія); апарат для штучної вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл 

операційний універсальний, гідравлічний з ручним керуванням з набором 

пристосувань для загальнохірургічних та гінекологічних операцій для 

КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» 

   

1 0717363 затрат    

  Обсяг видатків на придбання обладнання тис. грн кошторис 3 914,0 

2 0717363 продукту    

  Кількість одиниць придбаного обладнання од. договір на придбання 5 

3 0717363 ефективності    

  Середня вартість придбаного обладнання тис. грн розрахунок 782,8 

4 0717363 якості    

  Рівень освоєння субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
% розрахунок 100 

  Рівень освоєння коштів з міського бюджету (співфінансування) % розрахунок 100 
 

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 проекту3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

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

 Інвестиційний проект 1. Придбання 

спеціального санітарного транспортного 

засобу для спеціальних перевезень 

0717363  8389,0 8389,0  350,1 350,1    

 

 
Надходження із бюджету   247,3 247,3  91,8 91,8    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 

 х 8141,7 8141,7 х 258,3 258,3 х   

Субвенція з 

державного 

бюджету 
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Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до 

кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

 Інвестиційний проект 2. Придбання 

рентгенологічного апарату для 

Кіровоградської дитячої міської лікарня 

0717363     3605,0 3605,0    

 

 
Надходження із бюджету      105,0 105,0    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 

 х   х 3500,0 3500,0 х   

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 Інвестиційний проект 3. Придбання 

апарату ультразвукової діагностики 

експертного класу для комунального 

закладу «міська лікарня № 2 ім. Святої 

Анни м. Кропивницького» 

0717363     2060,0 2060,0    

 

 
Надходження із бюджету      60,0 60,0    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 

 х   х 2000,0 2000,0 х   

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 Інвестиційний проект 4. Придбання та 

встановлення рентгенапарату 

Opera T-30 для комунального закладу 

«Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда» 

0717363     6756,8 6756,8    

 

 
Надходження із бюджету      196,8 196,8    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 

 х   х 6560,0 6560,0 х   

Субвенція з 

державного 

бюджету 
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Код Найменування джерел надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на  

01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 

періоду 

Прогноз видатків до 

кінця реалізації 

інвестиційного проекту3 

Пояснення, що 

характеризують 

джерела 

фінансування 
загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль-

ний фонд 
разом 

 Інвестиційний проект 5. Придбання та 

встановлення реанімаційно-

операційного та діагностичного 

обладнання: апарат УЗД експертного 

класу My Lab Alpha ESAOT (Італія) з 

кардіологічним датчиком 

(мікроконвенсом з фазованою решіткою 

частотою 4-5 Мц); апарат для штучної 

вентиляції легень HAMILTON-C3 

(Швейцарія); апарат для штучної 

вентиляції легень «Бриз» (2 шт.); стіл 

операційний універсальний, 

гідравлічний з ручним керуванням з 

набором пристосувань для 

загальнохірургічних та гінекологічних 

операцій для КЗ «Міський пологовий 

будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня» 

0717363     3914,0 3914,0    

 

 
Надходження із бюджету      114,0 114,0    

Бюджет 

розвитку 

 Інші джерела фінансування (субвенція з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій) 

 х   х 3800,0 3800,0 х   

Субвенція з 

державного 

бюджету 

 Усього 0717363  8389,0 8389,0  16685,9 16685,9     

 

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)   


