
\ ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04 0 3  ■ P & W  N J j '

Паспорт
бю джетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Сновська міська рада 04061932

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2.
0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Сновська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04061932

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Багатопрофільна стаціонарна медична
З- ______________________ 01 12010_____________________________ 2010_________________ 0731_______________________ допомога населенню_____________________ 25510000000________

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (код Типової (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою  (код бюджету)

прог рамної класифікації видатків та кредитування бюджету) програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

видатків та бюджету)

кредитування місцевого

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2804444 гривень, у тому числі загального фонду 2804444 гривень та спеціального фонд 0 гривень.
Підстави для виконання бю джетної програми:

Конституція України. Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2021 р"", Спільний наказ Мінфіну та МОЗ від 26.05.10р.№283/437 (зі змінами від 25.07.2013 р. № 
693/633) "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»", Наказ МФУ № 836 від 26.08.2014р «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 1 Іаказ МФУ № 793 від 20.09.2017р" Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів" (зі змінами);! Іаказ МФУ № 908 від 15.11.2018р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів У країни», Наказ МФУ №1209 від 29.12.2018р «І Іро внесення змін 
до деяких наказів Міністерства фінансів України», І Іаказ МФУ №336 від 07.08.2019р «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України», Рішення 4 сесії 8 скликання Сновської міської ради 
від 25.02.2021р

6. Цілі держ авної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми:
N

з/и
Ціль державної політики

*1
Здійснення функцій і повноважень щодо реалізації державної політики в сфері охорони здоровя,впровадження господарської діяльності з мед.практики,організація 
мед.допомоги населенню на базі майна ТГ

7. Мета бюджетної програми:
І Іідвищення рівня надання мед.допомоги та збереження здоровя населенню. 

8. Завдання бюджетної програми:____________________________________________
N

з/п
Завдання

і Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

\



9. Напрями використання бюджетних коштів:

N
з/п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

і 2 ЛД 4 5 6

і
1 Іадання населенню амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

1963100 1963100

? Надання населенню стаціонарної медичної 841344 841344
Д О П О М О Г И

Усього 2804444 0 0 2804444

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми

(грн)

1 Іайменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Програма підтримки та розвитку вторинної 
медичної допомоги у Сновському районі на період 
2020-2022 роки

1216300 1216300

Усього 1216300 0 1216300

1 1 . Результативні показники бю дж етної програми:

N
з/п

Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7
Завдання: 1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

і затрат
Кількість установ один. статут і 1
Кількість ліжок в денних стаціонарах. один. профіль ліжок 7 7

2 продукту

Кількість л/днів в денних стаціонарах тис.од. Карта хворого денного стац,гі- 
ки ф№003-2/о 1,4 1,4

Кількість лікарських відвідувань К-сть відв
Відомість обліку відвід.у 

полік-ці ф№039/о 98,7 98,7

3 ефективності

1 Іроліковано хворих у денн.стаціонарі осіб
Карта хворого денного 
стаціонару Ф№003-2/о 170 170

4 Я К О С Т І

Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях % Форм а№003-0 64 64
Рівень виявлення захворювання у осіб працездатного 
віку на ранніх стадіях % Форма№003-0 67 67

І



зниження рівня захворювання в порівнянні з 
попередним роком % Форма№003-0 4.9 4.9

Зниження показника летальності % Довідка про смерть№ 106/1 4,2 4,2

Завдання: 2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
затрат
Кількість установ один. статут 1 1

Кількість ліжок в звичаайних стаціонарах. один. профіль ліжок 143 143
продукту

Кількість л/днів в відділеннях стаціонару тис.од.
Листок обліку руху хворих та 

ліжкового фонду у 
стаціонарах ф№007/о

30.2 30,2

Кількість пролікованих хворих осіб
Листок обліку руху хворих та 

ліжкового фонду у 
стаціонарах ф№007/о

3596 3596

ефективності

Завантаженість ліжкового фонду цілодобового 
перебування л/днів

Листок обліку руху хворих та 
ліжкового фонду у 

стаціонарах ф№007/о
30211 30211

Середній термін перебування у стаціонарі одного 
хворого днів

Листок обліку руху хворих та 
ліжкового фонду у 

стаціонарах ф№007/о
8.4 8.4

я  К О С  І Ї '

Рівень виявлення захворювання на ранніх стадіях % ФормаЛіЮОЗ-О 67 67
Рівень виявлення захворювання у осіб працездатною 
віку на ранніх стадіях % Форма№003-0 70 70

Зниження рівня захворювання в порівнянні з 
попередним роком % Форм а№003-0 4.8 4.8

Зниження показника летальності % Довідка про смерть№ 106/1
___  . / / ц  У  / / / —X -

1,2

о лови міської ради

зі міської ради
сового відділу Сновської міської ради

(підпис)

Павло МІРОШНИЧЕНКО 
(ініціали і прізвище)

Лілія ГРЕБЕНЮК
(ініціали і прізвище)


