
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
управління охорони здоров'я Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2020 № 33

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0700000

11201100000

(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

2. 0710000

(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄРДПОУ)

3. 0712152
(код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 
(код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1 058 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 058 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України;

Бюджетний кодекс України;

Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»;

Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 02.11.2011 № 743 «Про затвердження Індикаторів якості медичної допомоги»;

Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 № 57 "Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету";

Наказ Міністерства фінансів України від 10.07.2007 № 378 "Про затвердження форм звітності з питань охорони здоровя та інструкцій щодо їхнього заповнення" (зі змінами);

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 18.12.2019 № 3046 "Про бюджет міста Кропивницького на 2020 рік".                                                      

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. Забезпечення реалізації питань по галузі охорони здоров'я м. Кропивницького з проведенням інформаційно-

аналітичної роботи щодо медико-статистичних та фінансово-економічних показників

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

Управління охорони здоров`я 30386669

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄРДПОУ)

Управління охорони здоров`я 30386669

(код за бюджету)



М.П.

1
Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по галузі охорони здоров'я по 

статистичних та фінансово-економічних показниках
1 058 000,00 0,00 1 058 000,00

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я 

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

УСЬОГО 1 058 000,00 0,00 1 058 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6
затрат

7

0,00

0,00
1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 14,00 0,00 14,00
0

1,25

журнал реєстрації

2 у т.ч. лікарі

од.

0 продукту

од.

1

2
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових 

роз'яснень, довідників, іншої інформації
од.

од.

розрахунок

14

13.02.2020

0,000

ПОГОДЖЕНО:

Фінансове управління Міської ради міста Кропивницького

Начальник управління охорони здоров'я Міської ради міста 

Кропивницького

О. МАКАРУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ефективності

700

3 кількість закладів, од. од.

(Дата погодження)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління Л.БОЧКОВА

мережа закладів 14 0 14

1,25штатні розписи

50

0

200

50 0

звіт про роботу відділу
200 0

4

14

0,00

0 700

0 4

кількість звітних форм

2

кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, письмових 

роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного працівника

3
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у 

комплексних комісіях
од.

наказ

1 кількість звітних форм на одного працівника од. розрахунок


