
 
                                                                                                                                              
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) 
  

30.01.2018 № 21/28  
 
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) 
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. _0712150____ ___________ _Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я ____  
               (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми)  

 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 1 519,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

1 519,9 тис. гривень.  
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5. Підстави для виконання бюджетної програми  

Конституції України; 

Бюджетний кодекс України; 

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

Закон України «Про охорону праці»; 

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»; 

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 12.03.2012 року № 333 «Про затвердження Інструкції щодо застосування економічної 

класифікації видатків бюджету»; 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 10.07.2007 № 378 «Про затвердження форм звітності з питань охорони здоров’я та 

інструкцій щодо їхнього заповнення»; 

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 21.12.2017 № 1360 «Про  міський бюджет на 2018 рік». 

Положення про Кіровоградську обласну організацію Товариства Червоного Хреста України», затвердженого постановою Президії 

Правління Товариства Червоного Хреста України від 17.10.2016 № 3/2; 

Положення про патронажну службу милосердя Товариства Червоного Хреста України, затвердженого постановою Президії Правління 

Товариства Червоного Хреста України від 21.02.2006 № 20/3. 
 

 

6. 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. 

 

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

№ з/п КПКВК  КФКВК Назва підпрограми 

1 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  
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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 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я  1519,9 0,0 1519,9 

 
0712152 0763 Завдання 1. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених звітів по 

галузі охорони здоров'я по статистичних та фінансово-економічних показниках 
974,9 0,0 974,9 

 
0712152 0763 Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської організації 

«ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ»  
545,0 0,0 545,0 

   Усього 1519,9 0,0 1519,9 
 

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 

- - - - - 

Усього - - - - 
 

 

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 

 0712152 Завдання 1. Забезпечення обробки, аналізу та формування зведених 

звітів по галузі охорони здоров’я по статистичних та фінансово-

економічних показниках 

   

1 0712152 затрат    

  Кількість штатних одиниць, у т.ч. од. рішення виконавчого комітету 

КМР від 25.04.2017 № 218 

14 

       лікарі од. Форма № 3-4 1,25 

2 0712152 продукту    

  Кількість закладів, по яким здійснюється узагальнення та обробка 

інформацій та звітності 

од. рішення виконавчого комітету 

КМР від 25.04.2017 № 218 

14 

  Кількість звітних форм од. журнал реєстрації 700 

3 0712152 ефективності    

  Кількість звітних форм на одного працівника од. розрахунок 50 



4 
1 2 3 4 5 6 

 0712152 Завдання 2. Надання фінансової підтримки Кропивницької міської 

організації «ТОВАРИСТВО ЧЕРВОНОГО ХРЕСТА УКРАЇНИ» 

   

1 0712152 затрат    

  Фінансова підтримка патронажної служби медичних сестер тис. грн кошторис 545,0 

2 0712152 продукту    

  Кількість пацієнтів, яким надана допомога вдома од. список підопічних 600 

3 0712152 ефективності    

  Середні видатки на одного пацієнта, якому надана допомога вдома грн. розрахунок 908,3 

4 0712152 якості    

  Відсоток цільового використання видатків по програмі % 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 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

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

 Підпрограма 1 - - - - - - - - - - - 

 Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - - - 

 Надходження із 

бюджету 

- 
- - - - - - - - - - 

 Інші джерела 

фінансування (за видами) 

- 
х - - х - - х - - - 

 Усього - - - - - - - - - - - 

 

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)      


