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Про внесення змін до паспорту 
бюджетної програми на 2019 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, Закону України «Про державний 
бюджет України на 2019 рік», 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 М іністерства фінансів України від 
20.09.2017 року № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 19.06.2019 № 2/46 
"Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 
2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 р. № 3/46 "Про внесення змін до рішення 
міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста 
Дніпра на 2019 рік". -

НАКАЗУЮ:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми міського бюджету на 2019 рік по 
головному розпоряднику коштів міського бюджету -  департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради за кодом:

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально -  
економічного розвитку окремих територій».

БабськийЛ

Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчи 
директор департаменту охоро 
населення Дніпровської місько



ЗАТВЕРДЖЕНО

зказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
АЧ'0& 7М>і9 № 5 3£

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради__________________________________________________________________________ ________________
(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради___________________________________________________________________________________________
(найменування відповідального виконавця)

0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 10 836 690 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 10 836 690 гривень

\У и5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", 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,рішення 
міської ради від 19.06.2019 № 2/46 "Про внесення змін до рішення міської ради від 05.12.2018 № 4/38 "Про міський бюджет на 2019 рік", рішення міської ради від 19.06.2019 р. № 3/46 "Про внесення змін до 
рішення міської ради від 05.12.2018 № 5/38 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста Дніпра на 2019 рік".

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

|№ з/п Цілі державної політики

I 1 Забезпечення всебічного доступу мешканців міста до сучасних якісних медичних послуг

7. Мета бюджетної програми
Здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
2 Проведення робіт по відновленню асфальтовго покриття прибудинкових територій та внутрішньоквартальних проїздів

1. 0700000
(код)

2. 0710000_______
(код)

3. 0717363_______
(код)



9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 6
1 Покращення матеріально-техничної бази закладів 9 836 690,00 9 836 690,00

2
Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт проїзної частини об'єкту 
міста 1 000 000,00 1 000 000,00

Усього 10 836 690,00 10 836 690,00

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Програма економічного і соціального розвитку міста на 2019 рік 10 836 690,00 10 836 690,00

Усього 10 836 690,00 10 836 690,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
ВИМІйУ

Д жерело інф ормації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Покращення матеріально-техничної бази закладів

затрат
Обсяг видатків за рахунок залишку коштів субвенції з державного бюджету 
станом на 01.01.2019 грн Рішення міської ради 8 967 660 8 967 660

Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 
у 2019 році

грн Рішення міської ради 600 000 600 000

Обсяг видатків за рахунок коштів з міського бюджету (співфінансування) грн Рішення міської ради 269 030 269 030
продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання од.
дані первинноі облікової документації 
(вибіркові дані) 43 43

ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання | грн |розрахункові дані | | 228 760,2326| 228 760,2326
Я К О С Т І

Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - техничну базу, у загальної 
кількості установ % розрахункові дані 21 21

2 Розробка проектно-кошторисної документації та капітальний ремонт проїзної частини об'єкту міста
затрат
Обсяг видатків | грн. [Рішення міської ради | | 1 000 0001 £ 1 000 000
продукту
Площа асфальтового покриття прибудинкових територій та 
внутришньоквартальних проїздів, що потребує відновлення кв. км проектно-кошторисна документація 17 887 17 887

ефективності
Середні витрати на відновлення 1 кв. м асфальтового покриття прибудинкових 
територій та внутришньоквартальних проїздів грн. розрахункові дані 55,9065 55,9065



Я К О С Т І

питома вага площі асфальтового покриття прибудинкових територій та 
внутрішньоквартальних проїздів, що планується відновити, до площі 
асфальтового покриття прибудинкових терит№|й?та внутришьоквартальних 
проїздів, що потребує в ідновленн і

% розрахункові дані 1 0 0 1 0 0

Заст упник м іського голови з питань  
д іяльност і виконавчих органів, \ о  
директ ор департ амент у А.А. Бабський

ПОГОДЖ ЕНО:
Д епартам ент економіки, ф інансів та міського бю джету Д ніпровської м іської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

Заст упник директора-нача, 
управл іння ф інансів  
економіки, ф інансів т, 
бю дж ет у Д ніпровсьі

Дата погодження

М.П.

2 -е . О.І. Черкас

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


