
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА

Департамент охорони здоров’я 
населення ДМР
№ від Л), йі, ЩСі № /З від У

Департамент економіки,фінансів та 
міського бюджету ДМР

Н А К А З

м. Дніпро

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про 
державний бюджет України на 2019 рік», Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, наказу Міністерства фінансів України 
від 26.08.2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, 
наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 
"Про міський бюджет на 2019 рік».

Затвердити паспорти бюджетних програм міського бюджету на 2019 рік 
по головному розпоряднику коштів міського бюджету -  департаменту охорони 
здоров’я населення Дніпровської міської ради за КПКВК МБ:

0710150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у 
разі її створення), міської, селищної, селищної рад»;
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим»;

НАКАЗУЄМО:



0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги»;

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»;
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 
нецукровий діабет»;

0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань»;

0717670 «Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання»;

0712152 « Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я»;
0710160 «Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), 
селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах».

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавч; 
директор департаменту охор 
населення Дніпровської місь

Заступник директора - начальний^ с 
управління фінансів департаме 
економіки, фінансів та міського 
Дніпровської міської ради

А. А. Бабський

О. І. Черкас



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради /г,-/б'.оТту № /9
Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

I V  0 ]  . Ж & і Ч  №  / у) ________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_________________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради_______________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000_________________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_______________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712146 __________ 0763__________  //Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань____________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7 456 333,00 гривень, у тому числі загального фонду - 7 456 333,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 “Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевиз бюджетів" зі змінами. 
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я",постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань",рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення заходів, що до відшкодування вартості лікарських засобів за Державною програмою "Доступні ліки" у галузі охорони здоров'я______________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1
Відшкодування вартості лікарських засобів за рахунок субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції 
з державного бюджету



Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6

1
Відшкодування вартості лікарських засобів аптекам міста для лікування окремих 
захворювань 7 456 333,00 7 456 333,00

Усього 7 456 333,00 7 456 333,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього!

№  з/п П о ка зн и ки О д и н и ц я
ВИМІОУ

Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд С пец іальний  ф онд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 В ідш кодування вартості л іка р сь ки х  засоб ів  аптекам м іста д л я л ікування  окрем их захвор ю вань

затрат

1
Обсяг видатків субвенції з місцевого бюджету на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

грн рішення міської ради 7 456 333,00 7 456 333,00

прод укту
1 1 Кількість пацієнтів, які приймають участь у Державної програмі "Доступні ліки" | осіб |статистична звітність | 71 500,00| | 71 500,00

еф ективності

1
Максимальне охоплення диспансерної групи хворих пільговими рецептами на 
необхідні ліки,вартість яких підлягає відшкодуванню % розрахункові дані 100,00 100,00

ЯКОСТІ

1
Максимальний відсоток хворих,які щомісячно буд д ь -о ів и т в а т и  ліки за 
пільговими рецептами % розрахункові дані 100,00 100,00

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А. А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради _

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпррвської міської ради

I V >0 ? і Ж & І Ч  №  і 0 ________________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий д і а б е т ______________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 32 350 719,00 гривень, у тому числі загального фонду - 32 350 719,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 
змінами,Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я", Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2014 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань",рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих___________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну



й. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення відшкодквання вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет 32 350 719,00 32 350 719,00

Усього 32 350 719,00 32 350 719,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

І ІЕ ЇІ
Н айменування м ісц ево ї / р е гіон ал ьн о ї програми З агальний  ф онд С пец іальний ф онд У сьо го

1 2 3 4
Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на 2 0 1 8 -2 0 2 2  рр. 12 000 000,00 12 000 000,00

Усьо го 12 000 000,00 12 000 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  З/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

ВИМІОУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 Є 7
1 Забезпечення відшкодквання вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет

затрат

1
Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет 
(Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 
охорони здоров'я за рахунок коштів медичної субвенції)

грн рішення міської ради 20 350 719,00 20 350 719,00

2
Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти 
міського бюджету) грн рішення міської ради 12 000 000,00 12 000 000,00

продукту
1 |кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | осіб |статистична звітність | 6 575,00| | 6 575,00

ефективності
1 1Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | % |розрахункові дані | 65,00| | 65,00

якості

1
збільшення кількості хворих на цукровий діабет, з а б е з п е ч е ш і^ ш д 'п т б Л г^  
порівняно з попереднім роком Гч и .  ' % розрахункові дані 3,80 3,80

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року

№836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 

Наказ 

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

№ /*____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0700000___________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0710000___________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради_________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0712111___________   0726__________  Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарно'О допомоги_________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 142 561 974,00 гривень, у  тому числі загального фонду - 137 519 274,00 гривень та спеціального фонду - 5 042 700,00 гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевиз бюджетів" зі 
змінами.Наказ МФУ від 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами.Закон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров’я",Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань",рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".



6. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2 Придбання капітального обладнання

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 137 519 274,00 137 519 274,00

2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 5 042 700,00 5 042 700,00 5 042 700,00
Усього 137 519 274,00 5 042 700,00 5 042 700,00 142 561 974,00

9. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 131 519 274,00 5 042 700,00 136 561 974,00
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки 6 000 000,00 6 000 000,00

Усього 137 519 274,00 5 042 700,00 142 561 974,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

ВИМІОУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

затрат

1 кількість установ од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 12,00 12,00

2 кількість штатних посад од. Штатний розпис 2959,00 2959,00
3 в тому числі лікарів од. Штатний розпис 865,50 865,50

продукту
1 к іл ь к іс т ь  прикріпленого населення осіб журнал реєстрації 1 002 944,00 1 002 944,00
2 к іл ь к іс т ь  пролікованих хворих в денних стаціонарах осіб статистична звітність 38 500 000,00 38 500 000,00

ефективності
1 к іл ь к іс т ь  прикріпленого населення на одного лікаря осіб розрахункові дані 1 775,00 1 775,00
2 середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу од. статистичні дані 4 437,00 4 437,00

ЯКОСТІ
1 Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях % статистичні дані -2,80 -2,80
2 Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях % статистичні дані 5,95 5,95
3 Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями % статистичні дані 73,40 73,40
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів

затрат
1 |Обсяг видатків за рахунок коштів міського бюджету | грн |рішення міської ради | | 5 042 700,00| 5 042 700,00



продукту

1 Кількість одиниць придбаного обладнання од.
дані первинноі обліковоі документації 
(вибіркові дані)

198,00 198,00

ефективності
1 1Середні видатки на придбання одиниці обладнання грн розрахункові дані 25 468,18 25 468,18

якості
1 |Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх  з з я в ^ і^ к ф ь к в с т і % розрахункові дані 100,00 100,00

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року

№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

/ Ь ш г і  У?

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

/ Р .  0 1 ■ < № '{ $  №  г ) ______________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712030___________   0733_________________  Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 017 629,00 гривень, у тому числі загального фонду - 23 807 279,00 гривень та спеціального фонду - 210 350,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевиз бюджетів" зі змінами. 
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів” зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-Хіі"0снови законодавства 
України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах__________________________________________________________________



7. Завдання бюджетної програми:
І № з/п Завдання

І 1 Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку Усього

1 2 3 4 5 6

1
Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, 
породіллям та новонародженим 23 807 279,00 210 350,00 24 017 629,00

Усього 23 807 279,00 210 350,00 24 017 629,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

__Н айм ен^вання м ісцево ї / ре гіон ал ьн о ї програми З агальний  ф онд С пеціальний ф онд У сього
1 2 3 4

Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на 2018 -  2022 рр. 1 428 739,00 1 428 739,00
У сього 1 428 739,00 1 428 739,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п П о казн и ки
О д и н и ц я

ВИМІОУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний  ф онд С пец іальний  ф онд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню  належ ної л іка р сько -а куш ерсько ї д оп ом о ги  вагітним , род іллям , по род іллям  та новонародж еним

затрат
1 Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 23 807 279,00 210 350,00 24 017 629,00
2 у тому числі власні надходження бюджетних установ грн рішення міської ради 210 350,00 210 350,00

3 кількість установ од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 1,00 1,00

4 КІЛЬКІСТЬ ліжок од. статистична звітність 130,00 130,00
5 к іл ь к іс т ь  штатних посад од. Штатний розпис 310,50 310,50
6 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 60,50 60,50
7 з них у жіночих консультаціях од. Штатний розпис 8,00 8,00

продукту
1 КІЛЬКІСТЬ л іж к о -д н ів днів дані з первинної облікової інформації 26,70 26,70
2 к іл ь к іс т ь  породіль осіб статистична звітність 2083,00 2083,00
3 кількість новонароджених осіб статистична звітність 2115,00 2115,00
4 кількість відвідувань жіночих консультацій од. статистична звітність 16000,00 16000,00

еф ективності
1 середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку днів статистичні дані 5,00 5,00
2 кількість породіль на 1 лікаря осіб розрахункові дані 121,00 121,00
3 кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності осіб статистична звітність 396,00 396,00
4 завантаженість ліжкового фонду днів дані з первинної облікової інформації 205,00 205,00
5 кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях од. статистичні дані 2000,00 2000,00



якості

1
зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності

% розрахункові дані 0,10 0,10

2 зниження показника летальності ^  ' .. % розрахункові дані 0,10 0,10

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

П О Г О Д Ж Е Н О :
Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року

№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

м 'Ж ш і  №
Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

і Ь м Ш Т  № (Ь__________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради ____________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню__________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 726 710 479,00 гривень, у тому числі загального фонду - 716 584 281,00 гривень та спеціального фонду -1 0  126 198,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевиз бюджетів" зі 
змінами,Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами,Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я",постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань",рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення________________________________________________________________________________________________________________________

і



7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 106 583 882,00 106 583 882,00
2 Надання населенню стаціонарної допомоги 610 000 399,00 10 126 198,00 620 126 597,00

Усього 716 584 281,00 10 126 198,00 726 710 479,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування м іс ц ев о ї/р е гіо н ал ь н о їп р о г£ ам и _ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Комплексна програма «Здоров'я населення м. Дніпра» на 2 0 1 8 -2 0 2 2  рр. 25 072 436,00 25 072 436,00
Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки 2 205 000,00 2 205 000,00

Усього 27 277 436,00 27 277 436,00
10. Результативні показники бюджетної програми:

№  З/п П о казн и ки
О д и н и ц я

ВИМІйУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню  ам бул аторн о -по л ікл ін ічн о ї д оп ом о ги

затрат
1 Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 106 583 882,00 0,00 106 583 882,00

2 Кількість установ од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 16,00 16,00

3 Кількість штатних посад од. Штатний розпис 1423,50 1423,50
4 у т.ч. лікарів од. Штатний розпис 549,75 549,75
5 Кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистична звітність 492,00 492,00

продукту
1 Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах ДНІВ дані з первинної облікової інформації 123 500,00 123500,00
2 Кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 1 402 000,00 1402000,00

ефективності
1 Навантаження на 1 ліжко денного стаціонару осіб статистичні дані 28,00 28,00
2 Завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах ДНІВ дані з первинної облікової інформації 251,00 251,00

якості
1 Рівень первинної захворюваності | о/оо (розрахункові дані | 169,75| | 169,75
2 Надання населенню стаціонарної допомоги

затрат
1 Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 610 000 399,00 10 126 198,00 620 126 597,00
2 у тому числі власні надходження бюджетних установ грн рішення міської ради 10 126 198,00 10 126 198,00

3
Обсяг видвтків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері охорони здоров'я за рахунок коштів медичної 
субвенції

грн рішення міської ради 5 979 484,00 5 979 484,00

4 Кількість штатних посад ОД. Штатний розпис 7 255,50 7 255,50
5 у т.ч лікарів од. Штатний розпис 1 399,00 1 399,00
6 Кількість л іжок у звичайних стаціонарах од. статистична звітність 4 504,00 4 504,00

продукту
1 кількість ліжко-днів у звичаиних стаціонарах од. статистична звітність 1 515 700,00 1 515 700,00
2 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистична звітність 153 000,00 153 000,00

ефективності
1 1завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах | днів |статистичні дані | 334,001 | 334,00



2|середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів | розрахункові дані 10,00| 10,00
якості

1 зниження рівня захворюваності порівняно з попер^дЯ ^рЗком , % розрахункові дані 0,50 0,50
2 зниження показника летальності % розрахункові дані 0,50 0,50

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

П О Г О Д Ж Е Н О :

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№ 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради .
ж  Ш 2 ш  ^  / 9

Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

і і  О4,' №__/?_______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000_________________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради__________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000_________________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради__________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712152______________________   0763_ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я_________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -1 5  500 000,00 гривень, уто м у числі загального фонду - 6 900 000,00 гривень та спеціального фонду - 8 600 000,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 
змінами,Рішення міської ради від 30.03.2016 р. № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатами Дніпровської м іської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання 
коштів міського бюджету,передбачені на фінансування цієї програми" зі змінами, Наказ МФУ від 20.09.2017 р. N5 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів" зі змінами, Рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми
Створення умов для реалізації виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради ________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради



Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку Усього

1 2 3 4 5 6
1 Виконання доручень виборців депутатами міської ради 6 900 000,00 8 600 000,00 8 600 000,00 15 500 000,00

Усього 6 900 000,00 8 600 000,00 8 600 000,00 15 500 000,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма виконання доручень виборців депутатами Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки 6 900 000,00 8 600 000,00 15 500 000,00
Усього 6 900 000,00 8 600 000,00 15 500 000,00

№  з/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

BHMÎDV
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Виконання доручень виборців депутатами міської ради

затрат
1 |Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради | грн |рішення міської ради | 6 900 000,00| 8 600 000,00| 15 500 000,00

продукту

1 Кількість отриманих доручень виборців од.
база даних постійної комісії з питань 
бюджету, фінансів та місцевого 
самоврядування

86 66 152

ефективності
1 1Середня вартість виконання одного доручення | грн (розрахункові дані | 80 232,56| 130 303,03| 101 973,68

якості А C Ê .W . м.
11 Питома вага доручень виборців, які плануєтааї

W 4
адкриати І % (розрахункові дані | 100| 100| 100
- V ._________ 4 0  -OVV "

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

П О Г О Д Ж Е Н О :

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 2 6  серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Наказ Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

гід /З '-б У Л Я Ф  № - / ’■Р
Наказ / розпорядчий документ
Наказ Департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради
від {Ь 0-( <№'1 І ______ №__'0____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000__________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000__________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради,
3. 0710150 0111 районноїу місті ради (у разі ї ї  створення), міської, селищної, сільської рад___________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 9 608 838,00 гривень, у  тому числі загального фонду - 9 608 838,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік”, Положення про виконавчий орган міської ради, нормативно-правові акти у сфері 
діяльності

6. Мета бюджетної програми
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне забезпечення діяльності виконавчого органу міської ради________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Здійснення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



1 (Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я 9608838,00 9608838,00
Усього 9608838,00 9608838,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
     (грн)

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п П о казники
О д и н и ц я

виміру
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

затрат
1 Обсяг видатків грн. рішення міської ради 9608838,00 9608838,00
2 кількість штатних одиниць од. рішення міської ради 41,00 41,00

продукту
1 кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, скарг од. Програма "Загальна канцелярія" 4115,00 4115,00
2 кількість підготовлених нормативно-правових актів од. Програма "Загальна канцелярія" 492,00 492,00
3 кількість проведених засідань, нарад, семінарів ОД. Програма "Загальна канцелярія" 25,00 25,00

ефективності

1
кількість виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг на одного 
працівника ОД. розрахункові дані 100,00 100,00

2 кількість підготовлених наказів на одного працівника ОД. розрахункові дані 12,00 12,00
3 витрати на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахункові дані 234362,00 182552,00

якості

1
відсоток прийнятих нормативно-правових актів у загальній кількості 
підготовлених % розрахункові дані 100,00 100,00

2
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, заяв, скарг у їх загальної 
кількості

% розрахункові дані 100,00 100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бі
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

уеться лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми, 
дання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм), 

і роками.

А. А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(підпис) (ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 2 6  серпня 2014 року № 836  
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради ^
віл №

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради
від  № ір _________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000__________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000__________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради_______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0710160___________  0111__________  Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних територіальних громадах
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 25 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 25 000,00 гривень та спеціального фонду - гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ Міністерства ф інансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження складових програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.07.2017 № 10/23 "Про затвердження 
Бюджетної програми "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та ї ї  виконавчими органами" на 2017-2021 роки"

6. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління у відповідній сфері м. Дніпра__________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
|№ з/п Завдання

1 ' Виконання судових рішень та виконавчих документів

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



1 (Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів 25000,00 25000,00
Усього 25000,00 25000,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Бюджетна програма "Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її 
виконавчими органами" на 2017-2021 роки

25000,00 25000,00

Усього 25000,00 25000,00

№  з/п П о казники
О д и н и ц я Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення виконання судових рішень та виконавчих документів

затрат

1 Обсяг витрат на забезпечення виконання рішень суду та виконавчих документів грн. рішення міської ради 25000,00 25000,00

продукту
11 Кількість рішень суду та виконавчих документів од. Програма "Загальна канцелярія" 4,00| 4,00

ефективності
11 Середні витрати на один виконавчий документ розрахункові дані 6250,00| 6250,00

якості

1
відсоток виконаних рішень суду та виконавчих документів порівняно з 
попереднім періодом

% розрахункові дані 100,00 100,00

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказуетьг.я-пщіе у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому 6юджєті^Й^гЙйй8д^?»чф єдитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту з а з н а ч ^ } |а д 8 ^ # ч ^ і^ і^ 1 > г І№ к а м и .

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А. А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року

№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради _ЖЖЖ&  № -7.9
Наказ
Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

іа> ■ РЬ аМ Ч  № (0_______________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000___________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради ___________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712080___________   0721___________ Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної медичної допомоги_________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 77 652 186,00 гривень, у тому числі загального фонду - 75 253 590,00 гривень та спеціального фонду - 2 398 596,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевиз бюджетів" зі змінами. 
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я", Постанова КМУ від 17.08.1998 р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску л ікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп захворювань" зі змінами,рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення ______________________________________________________________________________

7. Завдання бюджетної програми:
N9 з/п Завдання

1 Забезпечення надання амбулаторно-поліклінічної допомоги



Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 75 253 590,00 2 398 596,00 77 652 186,00

Усього 75 253 590,00 2 398 596,00 77 652 186,00

9. Перелік місцевих /  регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
__________________________________________________________________________________________________________________________________(грн)

_ Н ай м ен ув ан н я  місцевої/ регіональноїпрог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 5 081 301,00 5 081 301,00
Усього 5 081 301,00 5 081 301,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

ВИМІОУ
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

затрат
1 Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 75 253 590,00 2 398 596,00 77 652 186,00
2 у тому числі власні надходження бюджетних установ грн рішення міської ради 2 398 596,00 2 398 596,00

3 кількість установ од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 5,00 5,00

4 Кількість л іжок у денних стаціонарах од. статистична звітність 512,00 512,00
5 Кількість штатних посад од. Штатний розпис 1049,25 1049,25

продукту
1 Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах од. Журнал денних стаціонарів 64800,00 64800,00
2 Кількість л ікарських відвідувань од. статистична звітність 617400,00 617400,00

ефективності
1 Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного хворого днів Журнал денних стаціонарів 10,00 10,00
2 кількість пацієнтів на 1 лікаря осіб розрахункові дані 34,00 34,00
3 Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах днів Журнал денних стаціонарів 251,00 251,00

якості

1
зниження рівня захворюваності з тимчасовою влтіе іе-прзцездатності та 
первинного виходу на інвалідність ^ % розрахункові дані 5,00 5,00

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:
Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року

№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
М .  Р /,  Ш У  №  { $ _

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

іь .о ш і ч  № _ЇЗ_____________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

0700000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0710000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради________________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

0717670___________   0490__________  Внески до статутного капіталу суб’єктів господарювання_____________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ЗО 500 000,00 гривень, у  тому числі загального фонду - гривень та спеціального фонду - 30 500 000,00 гривень 

Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України,бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами, 
наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами,Рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансуву 
підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-2022 роки" зі змінами та доповненнями, рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський 
бюджет на 2019 рік".



о. Мета бюджетної програми
Фінансова підтримка та поповнення статутних капіталів комунальних підприємств для забезпечення належної реалізайії його статутних завдань

7. Завдання бюджетної програми:
N9 з/п Завдання

1 Внески до статутного капіталу КП "Автопідприємство санітарного транспорту"
2 Внески до статутного капіталу КП 'Тоспітальєри Дніпра"

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Фінансова підтримка КП "Автопідприємство санітарного транспорту" 27 000 000,00 27 000 000,00 27 000 000,00
2 Фінансова підтримка КП "Госпітапьєри Дніпра" 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00

Усього ЗО 500 000,00 ЗО 500 000,00 ЗО 500 000,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування місцевої/ регіон ал ьно ї^ і£ог£ам и_ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради 
на 2016-2022р.р. ЗО 500 000,00 ЗО 500 000,00

Усього ЗО 500 000,00 ЗО 500 000,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№  з/п П о ка зн и ки
О д и н и ц я

BMMiDV
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії Загальний фонд Спеціальний фонд У с ь о го

1 2 3 4 5 6 7
1 Фінансова підтримка КП "Автопідприємство санітарного транспорту"

затрат

1
Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу 
підприємства грн рішення міської ради 27 000 000,00 27 000 000,00

продукту

1 кількість статутних завдань од.
висновок щодо надання внесків до 
статутних капіталів 1,00 1,00

ефективності
1 1середні витрати на виконання одного статутного завдання | грн (розрахункові дані | | 27 000 000,00| 27 000 000,00

якості

1
Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року % розрахункові дані 71,20 71,20

2 Фінансова підтримка КП "Госпітальєри Дніпра"
затрат

1
и ь ся г видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу 
підприємства грн рішення міської ради 3 500 000,00 3 500 000,00

продукту

1 кількість статутних завдань од.
висновок щодо надання внесків до 
статутних капіталів 2,00 2,00



^ективності
1 |середні витрати на виконання одного статутного завдання грн (розрахункові дані 1 750 000,001 1 750 000,00

якості

1
Співвідношення сум поповнення статутного ка и та ^ д в ^ б з ш р у в га т у тн о го  
капіталу на початок року М о ї '  — - 5 ^ 0  е г \
■ ------ --------  ----------- . ' ч  ---------------

% розрахункові дані 70 000,00 70 000,00

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року
№836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ
Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради , -

Наказ

Наказ департаменту економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міськрї ради

/£, г л  м:;-; № 75_ _ _ _ _ _ _ _ _

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0700000___________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_______________________________________________________________________________________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 70 526 707,00 гривень, у тому числі загального фонду - 54 603 559,00 гривень та спеціального фонду -1 5  923 148,00 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами. 
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. N9 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я",рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік.

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетної програми:
|№ з/п Завдання

І 1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)



№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1 Надання належної л ікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги 
населенню 54 603 559,00 15 923 148,00 70 526 707,00

Усього 54 603 559,00 15 923 148,00 70 526 707,00

9. Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування м ісцевої/ регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. 5 687 524,00 5 687 524,00
Усього 5 687 524,00 5 687 524,00

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІОУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Надання належ ної л ікув а л ь н о -о зд о р о в чо ї та пр оф іл акти чн о ї стом а тол о гічно ї д о п о м о ги  населенню
затрат

1 Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 54 603 559,00 15 923 148,00 70 526 707,00
2 у тому числі власні надходження бюджетних установ грн рішення міської ради 15 923 148,00 15 923 148,00

3 кількість закладів од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 7,00 7,00

4 кількість штатних посад од. Штатний розпис 799,75 799,75
прод укту

1 кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 928,60 928,60
2 кількість протезувань всього од. статистична звітність 3830,00 3830,00
3 у т.ч. пільгових протезувань од. статистична звітність 1064,00 1064,00
4 чисельність осіб, яким проведена планова санація осіб статистичні дані 260000,00 260000,00

еф ективності
1 (кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря осіб | розрахункові дані 728,001 728,00

якості

1 відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування.до загальної кількості 
осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування % розрахункові дані 30,50 30,50

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, 
директор департаменту

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського 
бюджету Дніпровської міської ради

А.А. Бабський
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас
(ініціали та прізвище)


