
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н АК АЗ

/ < / ■  №  І Ї / Ь '

Про внесення змін 
до паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, 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, Наказ Міністерства цифрової трансформації 
України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення 
належності бюджетних програм до сфери інформатизації", рішення міської 
ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 
16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади 
на 2021рік", рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 "Про внесення змін до 
рішення міської ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і 
соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради від 24.11.2021 
№ 5/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади», рішення міської ради від 24.11.2021 № 7/12 "Про внесення змін до 
рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до 
бюджету Дніпровської міської територіальної громади», рішення міської ради 
від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку
територій м. Дніпра на 2021-2025 роки" зі
голови від 11.06.2021 № 5-11/6-р, розпорядження міського голови від 
21.07.2021 № 7-21/7-р, розпорядження міського голови від 13.08.2021 
№ 25-13/8-р, розпорядження міського голови від 20.08.2021 № 2-20/8-р, 
розпорядження міського голови від 05.10.2021 №№ 3-5/10-р, 5-5/10-р,
12-5/10-р, 13-5/10-р, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради

змінами, Розпорядження міського



від 09.11.2021 № 9-9/11-р, Розпорядження 
ради від 03.11.2021 № 2-3/11-р, Розпоряд: 
міської ради від 05.11.2021 №№ 29-5/11

міського голови Дніпровської міської 
ркення міського голови Дніпровської

„п Д7_  ̂/1 1 „п Раоттлпст пм/оиист іш'ргіглглГ / ь/( X  1  р  ̂ х  О О х і ^ ^ г х ^ / Г у ^ х ж х а ^а V/

голови Дніпровської міської ради від 15.11.2021 № 30-15/11-р.

НАКАЗУЮ:

их програм на 2021 рік по головному 
таменту охорони здоров’я населення

1. Внести зміни до паспортів бюджети 
розпоряднику бюджетних коштів -  депар 
Дніпровської міської ради за кодами:

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим»;
0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги»;
0712100 «Стоматологічної допомоги населенню»;
0712111 «Первинна медична допомога 
первинної медичної (медико-санітарної) де 
0712152 « Інші програми та заходи у сфері 
0717322 «Будівництво медичних установ та закладів»;
0717363 « Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій».

населенню, що надається центрами 
помоги»;
охорони здоров’я»;

2. Контроль за виконанням наказу пб 
начальника управління фінансово -  єконо 
бухгалтера Воронько О. І.

класти на заступника директора -  
мічного забезпечення — головного

Заступник міського гол 
директор департамент

С* і—<_

Андрій БАБСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради Л _

£ У ,  / Л .  м и  №  ш
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1. 0700000
(код Програмної

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради 02012674
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0712010
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

______ 2010_______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0731_________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню_____________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 266 100 145,92 гривень, у тому числі загального фонду - 225 222 977,92 гривень та спеціального фонду - 40 877 168,00 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. № 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",Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення 
належності бюджетних програм до сфери інформатизації, рішення міської ради від 24.02.2021 № 19/4 "Про затвердження Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки" зі змінами, 
рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територійьної громади на 2021 рік", рішення міської ради від
24.11.2021 № 7/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територ альної громади", Розпорядження міського голови від
13.08.2021 № 25-13/8-р, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 20.08.2021 № 2-20/8-р, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 05.10.2021 №№ 5-5/10-р, 12-5/10-р,
13-5/1 О-p., Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 09.11.2021 № 9-9/11 -р, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради в д 03.11.2021 № 2-3/11-р,Розпорядження міського 
голови Дніпровської міської ради від 05.11.2021 №№ 29-5/11 -р, 47-5/11-р, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 15.11.2021 № 30-15/11 -р.



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

|№ з/п ^^Ділі^де^жавноїпол™
Ц _ ! _____ Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
2 Придбання капітального обладнання
3 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги 224 216 417,92 1 200 000,00 225 416 417,92
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 39 677 168,00 39 677 168,00
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 1 006 560,00 1 006 560,00

Усього 225 222 977,92 40 877 168,00 266 100 145,92

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на 2018 -  2022 рр 216 821 285,92 33 597 467,00 250 418 752,92
2
3

Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки
Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр.

3 205 000,00 
__2_0Ш_000ГШ

3 205 000,00 
' 2 000 000,00

4
5

Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки!!-------------------------- ---------------- -------------------
Програма сприяі її ія-ризви і ку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки"

1 958 262,00 
883 350,00

645 105,00 
4 086 776,00

2 603 367,00 
4 970 126,00

Усього 224 867 897,92 38 329 348,00 263 197 245,92

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
ВИМІОУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 222 977 987,92 222 977 987,92
Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради; 355 080,00 355 080,00
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки ГРН.

рішення міської ради, розпорядження 
міського голови 883 350,00 883 350,00

Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системіохорони здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

ГРН. рішення міської ради 1 200 000,00 1 200 000,00

кількість установ о д .
мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 13 13

Кількість цгатних посад (середньорічна) од . Штатний розпис 8 803,25 8 803,25
у т.ч лікарів од . Штатний розпис 2 174,5 2 174,5
Кількість ліжок у звичайних стаціонарах (середня) о д . статистична звітність 4 141 4 141
Кількість ліжок у денних стаціонарах (середня) о д . статистична звітність 449 449,

2 продукту



Кількість лікарських відвідувань о д . статистична звітність 1 576 500 1 576 500
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах о д . статистична звітність 1 040 300 1 040 300
кількість пролікованих хворих у стац онарі ОСІБ статистична звітність 110 180 110 180

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ статистичні дані 251 251
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДНІВ розрахункові дані 9,44 9,44

4 якості
зниження показника летальності ВІДС. розрахункові дані 0,1 0,1
Забезпечення хворих на міастенію, епілепсію ВІДС. розрахункові дані 100 100

2 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладе охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 21 135 555,00 21 135 555,00
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки ГРН.

рішення міської ради, розпорядження 
міського голови 4 086 776,00 4 086 776,00

Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради; 1 347 820,00 1 347 820,00
Обсяг видатків за рахунок запозичень ГРН. рішення міської ради 13 107 017,00 13 107 017,00

2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання о д .
дані первинноі обліковоі документації 
(вибіркові дані) 516 516

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання | ГРН. (розрахункові дані | | 76 8941 76 894

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості | ВІДС. (розрахункові дані | | 100| 100

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії
1 затрат

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. (Рішення міської ради; | 1 006 560,0()| | 1 006 560,00
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | ОД. |дані з первинної облікової інформації | 12| | 12
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги | ГРН. (розрахункові дані | 83 880| | 83 880
4 якості

відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг | ВІДС. (розрахункові дані | 100| | іп п
__________________________________________________

------------:---------------------------------------------------------------------

діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

бюд



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
департаменту охорони здоров’я населення 

міської ради
і Л  < £ & < / . - /  №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Дніпровської
р / -

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0700000
(код Програмної

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0710000
(код Програмної

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

3. 0712030
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2030 0733
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим_______________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4 633 132 гривень, у тому числі загального фонду - 4 579 737 гривень та спеціального фонду - 53 395 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 19.11.1992 №2801-ХИ"Основи законодавства 
України про охорону здоров'я", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери 
інформатизації'.рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 15.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територ;альної громади на 2021рік".



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

|№ з/п _Ц іл^де£жавної політики

І _ _ і _____ Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров'я

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2 Придбання капітального обладнання
3 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5

1
Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, 
породіллям та новонародженим 4 550 937 4 550 937

2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 53 395 53 395
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 28 800 28 800

Усього 4 579 737 53 395 4 533132

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 Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на 2018 -  2022 рр. 4 530 612 4 530 612

Усього 4 530 612 4 530 612

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
В И М ІО У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 4 501 812 4 501 812
Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. рішення міської ради 49 125 49 125

кількість установ о д .
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 1 1

кількість ліжок о д . статистична звітність 105 105
кількість штатних посад ОД. Штатний розпис 276 276
у т. ч. лікарів о д . Штатний розпис 59,5 59,5

2 продукту
кількість ліжко-днів д н ів дані з первинної облікової інформації 20 640 20 640
кількість породіль ОСІБ статистична звітність 1 820 1 820
кількість новонароджених ОСІБ статистична звітність 1 835 1 835
кількість відвідувань жіночих консультацій о д . статистична звітність 6 650 6 650

3 ефективності
середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку д н ів статистичн дані 3,6 3,6
кількість породіль на 1 лікаря ОСІБ розрахункові дані 128 128
кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих консультаціях по вагітності ОСІБ статистична звітність 392 392
завантаженість ліжкового фонду д н ів дані з первинної облікової інформації 196 196
кількість відвідувань на 1 лікаря в жіночих консультаціях од . статистичн дані 2 216 2 216



4 якості
зниження показника летальності відс. розрахункові дані 0,0001 0,0001
Питома вага кесарських розтинів по відношенню до загальної чисельності 
пологів

ВІДС. розрахункові дані 36,3 36,3

2 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

Обсяг видатків з ОБ на доручкння виборців г р н . рішення міської ради І__________________ ! 53 3951 53 395
А продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання ГРН. дані з первинної облікової інформації |І □ і Л—  і -
3 ефективності

Середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. розрахункові дані І__________________ 53 3951 53 395
4 якості

Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - техничну базу, у загальної 
кількості установ

Відс. розрахункові дані 100 100

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії
1 затрат

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. І Рішення міської ради 28 800 28 800
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації од. їдані з первинної облікової інформації ______________ я  _______________ 1 і
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги __ СЕН__ | розрахункові дані 28 800| 28 800
4 якості

відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг Відс. | розрахункові дані 1 1001 | 100



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

М - 4л -  Л А /.Т  №  <Р<6У
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.  0700000______ _________________________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_____________________  02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0710000 _____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради 02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 24 038 044 гривень, у тому числі загального фонду - 24 038 044 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної прогрг ми

0712080 2080 0721
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, 
крім первинної медичної допомоги_____________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Конституція України, Бюджетний кодекс Укра ни,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 КМУ від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих 
груп захворювань" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних програм до сфери інформатизації", 
рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної грома/:,и на 2021рік".



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

№ з/п Цілі державної політики
1 Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 23 809 084 23 809 084
2 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 228 960 228 960

Усього 24 038 044 24 038 044

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 Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 24 038 044 24 038 044

Усього 24 038 044 24 038 044

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п
А

Показники
___________________________________ а______ _______________________ ______

Одиниця
ВИМІРУ— *—

Джерело інформації
------------------ ---------г -------------------------

Загальний фонд
С

Спеціальний фонд
с

Усього

-------------ч-------------

1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
О Э О і

1 затрат
Обсяг видатків ГРН. рішення міської ради 23 809 084 23 809 084

кількість установ о д .
Мережа розпорядників і одержувачів 
коптів місцевого бюджету 4 4

Кількість штатних посад (середньорічна) о д . Штатний розпис 842,6 842,5
Кількість ліжок у денних стаціонарах о д . статистична звітність 170 170

2 продукту
Кількість ліжко-днів у денних стаціонарах о д . Журнал денних стаціонарів 9 150 9 150
Кількість лікарських відвідувань о д . статистична звітність 381 500 381 500

3 ефективності
Середній термін перебування на лікуванні в денному стаціонарі одного ДНІВ Журнал денних стаціонарів 7 7
кількість відвідувань на 1 лікаря о д . розрахункові дані 1 397 1 397
Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах ДНІВ Журнал денних стаціонарів 54 54

4 якості
Забезпечення хворих на міастенію, епелепсію та з психічними захворюваннями 
безкоштовними ліками Відс. розрахункові дані 100 100

2 Забезпечення здійснення заклада ми охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії
1 затрат

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я | ГРН. рішення міської ради | 228 96(Г| | 228 960
2 продукту

кількість укладених договорів на поспуги у сфері інформатизації | ОД. їдані з первинної облікової інформації | 2| 1 2



3 ефективності
середня вартість одного договору на послуги ГРН. | розрахункові дані 114 4801 114 480

4 якості
відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг Відс. | розрахункові дані ю о р 100

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



каз Міністерства фінансів ^країни ч с̂рипл «.«■ г — , . 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради
______ - <£$</, / № ____________

(найменування головного розпорядника коиггів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _____ 0700000______  _____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_____________________  02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. _____ 0710000_______ _____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_____________________  02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 22 401 121,08 гривень, у тому числі загального фонду - 22 401 121,08 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

-0712100 2100
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0722 Стоматологічна допомога населенню
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціонаї іьної—  
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

- (найменування бюджетної програми згідно з
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами.

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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



8. Завдання Оюджетної проірами

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1™ 2 3 4 5

1
Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги 
населенню

22 401 121,08 22 401 121,08

Усього 22 401 121,08 22 401 121,08
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 Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018 - 2022 рр. 22 401 121,08 22 401 121,08

Усього 22 401 121,08 22 401 121,08
11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
В И М ІЛ У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 22 401 121,08 22 401 121,08

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

кількість штатних посад (середньорічні) од. Штатний розпис 373 373
2 продукту

кількість лікарських відвідувань ОД. статистична звітність 286 700 286 700
кількість протезувань всього ОСІБ статистична звітність 1 980 1 980
у т.ч. пільгових протезувань ОСІБ статистична звітність 830 830
чисельність осіб, яким проведена планова санація ОСІБ статистичні дані 62 900 62 900

---------------- 3 ефективності---------
АЛіг І А ПО1 1

4
кількість пролікоЕіаних пацієнтів на одного лікаря 
якості

и и іь іризрахункиьі дані - —|г  4ПЯІ 1 408

відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування.до загальної кількості 
осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування відс. розрахункові дані 30,01 30,01

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

інансів та міського бюджету ДМР

ик
артаменту

ю бюджету

Щ н

«05  0 6 ^
З ґ '

Дата погоджений 'Й г

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



ЗАТВЕРДЖЕНО
іказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради „  ^

/? / . / /  - № </*&
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _____ 0700000______ ____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_________  02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. _____ 0710000______ ____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради________  02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

З- 0712111
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 2ГИ________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 

________ 0726_________  санітарної-) допомоги_________________________
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з

класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 176 084 099 гривень, у тому числі загального фонду - 169 166 399 гривень та спеціального фонду - 6 917 700 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 20.09.2017р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видаткіз та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами,Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи законодавства 
України про охорону здоров'я",Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № .303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.202С № 67 "Про затвердження Методики визначення 
належності бюджетних програм до сфери інформатизації', рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської 
територіальної громади на 2021 рік", розпорядження міського голови від 09.11.2021 № 9-9/11-р.



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

№ з/п Цілі державної політики
1 Організація надання медичної допомоги, реалізація заходів щодо профілактики і зниження захворюваності, інвалідності та смертності населення міста.

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2 Придбання капітального обладнання
3 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N2 з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 168 426 239 1 875 000 170 301 239
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 5 042 700 5 042 700
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 740 160 740 160

Усього 169 166 399 6 917 700 176 084 099

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

N9 з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 164 166 399 5 042 700 169 209 099
2 Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки 5 000 000 5 000 000

Усього 169 166 399 5 042 700 174 209 099

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 168 426 239 168 426 239
Обсяг видатків за рахунок субвенції з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системіохорони здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

ГРН. рішення міської ради 1 875 000 1 875 000

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

кількість штатних посад (середньорічна) ОД. Штатний розпис 2411 2 411
в тому числі лікарів, з якими укладено декларації од. Штатний розпис 498 498

2 продукту
кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допом ОСІБ журнал реєстрації 744 803 744 803

кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах ОСІБ статистична звітність 3 910 3 910
3 ефективності

кількість прикріпленого населення на одного лікаря ОСІБ розрахункові дані 1 496 1 496
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу од. статистичні дані 4 506 4 506

4 якості
Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях вщ с. статистичні дані -2,8 -2,8
Динаміка вияе лених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях ВІДС. статистичні дані 2 2
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями вщ с. статистичні дані 72,8 72,8



2 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради і_________________ 5 042 700| 5 042 700
2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання од.
дані первинної облікової документації 
(вибіркові дані) 70 70

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. розрахункові дані і 72 039 72 039

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості І вЩс" ||розрахункові дані ------------------------------------- 1 100 100

3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії
1 затрат

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я ГРН. |Рішення міської ради; 740 160| 740 160
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації І____2А:____ їдані з первинної облікової інформації 121 12
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги ГРН. розрахункові дані 61 680| 61 680
4 якості

відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг І ВІДС. розрахункові дані 100| 100



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департамент охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської радиТі ллн  №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. _____ 0700000______  _____________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради_____________________  _______ 02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. _____ 0710000______  _____________________ Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської міської ради_____________________  _______ 02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 198 587 961 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду -198 587 961 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3. 0712152 2152 0763
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони------------
здоров’я_____________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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 зід 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Наказ Міністерства цифрової трансформації України від
07.05.2020 N° 67 "Про затвердження Методики визначення належності бкджетних програм до сфери інформатизаціГ', рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 Про внесення змін до рішення міської ради від
16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021рік", рішення міської ради від 24.11.2021 № 5/12 Про внесення змін до рішення міскої ради від 27.01.2021 № 5/2 "Про 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади".



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

№ з/п Цілі державної політики
1 Оновлення матеріально - техничної бази лікувально - профілактичних закладів міста для поліпшення надання медичних послуг населенню

7. Мета бюджетної програми
Створення ефективних умов для пауієнтів тв медперсоналу під час проведення діагностики, лікування та реабілітаційних процедур

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Придбання капітального обладнання
2 Виконання департаментом завдань з інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Покращення матеріально-техничної бази закладів 186 877 137 186 877 137
2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації 11 710 824 11 710 824

Усього 198 587 961 198 587 961

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 Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 198 587 961 198 587 961

Усього 198 587 961 198 587 961

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
— BHMIDV

Джерело інформації Загальний Фонд __ Спеціальний фонд__ _______Усього-----------

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

Обсяг Еидатків за рахунок запозичень г р н . |рішення міської ради j г_____________________ іL 186 877 137| 186 877 137
2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання ОД.
дані первинної облікової документації 
(вибіркові дані) 231 231

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. розрахункові дані 808 9 9 2 1 808 992

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості вщс. розрахункові дані ЗО,3| 30,3

2 Забезпечення виконання департаментом завдань з інформатизації
1 затрат

Обсяг Еидатків за рахунок запозичень спрямованих на інформатизацію ГРН. рішення міської ради 11 710 824 11 710 824
2 продукту

кількість одиниць прдбаного комп'ютерного обладнання ____2 а ____ рішення міської ради 666] 666
3 ефективності

середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. рішення міської ради 17 5 8 41 17 584



4 якості
відсоток кількості закладів, в яких здійснено оновлення комп'ютерної техники ВІДС. |розрахункові дані 33,3| 33,3

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту
економи 
Дн'Щ

вирів та міського бюджету

(підпис)

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради . .

Ж -  с Ш ' /  №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. ______0700000______ _________________________________Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради________  02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. ______0710000______ _________________________________Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради____________  02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування

місцевого бюджету)_________________________________ __________________________________ ______________________________________________ ______________________ ____________________________

3. 0717322
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7322________
(код Типової програмної 
класифікації видаткіз та 
кредитування місцєеюго 

бюджету)

________ 0443________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Будівництво медичних установ та закладів
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 48 626 148 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 48 626 148 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 місцєеих бюджетів" зі змінами, 
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатківта кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 "Про внесення 
змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік",рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 "Про внесення змін до рішення міської 
ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік", рішення міської ради від 24.11.2021 № 5/12 "Про внесення змін до рішення міської ради від 27.01.2021 № 5/2 
"Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади", рішення міської ради від 21.04.2021 № 4/6 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" зі змінами, розпорядження міського голови від 13.08.2021 № 20-13/8-р.



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

N2 з/п __Цілі_де£жавної політики
1 Забезпечення необхідних умов функціонування і розвитку закладів охорони здоров'я

7. Мета бюджетної програми
Створення комфортних умов в закладах охорони здоров'я

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Капітальний ремонт в закладах охорони здоров'я
2 Реконструкція об'єктів 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
1 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 31 687 796 31 687 796
2 Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоро'я 16 938 352 16 938 352

Усього 48 626 148 48 626 148

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 Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік 39 126 148 39 126 148
2 Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки 9 500 000 9 500 000

Усього 48 626 148 48 626 148

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п 

1

Показники

2

Одиниця
ВИМІНУ

3

-----------Джерело інформації

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

6

Усього

7
1 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я
1 затрат

обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади ГРН. рішення міської ради 12 340 395 12 340 395
обсяг видатків за рахунок запозичень ГРН. рішення міської ради 19 347 401 19 347 401

2 продукту
Кількість об'єктів, що планується відремонтувати | ОД. |проектно-кошторисна документація | | 18| 18

3 ефективності
Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту ] ГРН. [розрахункові дані | | 1 760 433| 1 760 433

4 якості
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об'єктів, що 
заплановано відремонтувати в ід с . розрахункові дані 100 100

2 Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоро'я
1 затрат

Обсяг видатків ГРН. рішення міської ради 2 442 752 2 442 752
обсяг видатків за рахунок запозичень ГРН. рішення міської ради 3 640 000 3 640 000
Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з державного бюджету ГРН. рішення міської ради 10 855 600 10 855 600

2 продукту
кількість об'єктів, що підлягають реконструкції | ОД. |проєктно-коштооисна документація | | 8| 8

3 ефективності
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | ГРН. [розрахункові дані | ] 2 117 294| 2 117 294



4 якості
Рівень готовності об’єктів, що підлягають реконструкції ВІДС. | розрахункові дані 1001 100

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР

Заступник директора-начальник 
управлінь фТнансів департаменту 
економҐщ фінансів, та міського бюджету

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
каз Мін стерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

< М _  У / -
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 р ік

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

1. 0700000
(код Програмної

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. ______0710000______ _________________________________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(код Програмної (найменування відповідального виконавця)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0717363
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7363_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0490________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Виконання інвестиційних проектів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій_____________________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - ЗО 000 000 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - ЗО 000 000 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. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатківта кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, рішення міської ради від 24.11.2021 № 2/12 Про внесення 
змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 р ік", рішення міської ради від 24.11.2021 № 3/12 Про внесення змін до рішення міської 
ради від 16.12.2020 № 15/1-2 "Про Програму економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови від 11.06.2021 № 5-11/6-р., розпорядження міського голови від 
13.08.2021 № 20-13/8-р.



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

|№ з/п ^ ^ ііл д е£ж авн о ї політики

І_ _ і _____ 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 - і _____ Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Покращення матеріально-техничної бази закладів ЗО 000 000 ЗО 000 000

Усього ЗО 000 000 ЗО 000 000

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної прог£ами__ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
І Програма економічного і соціального розвитку міста на 2021 рік ЗО 000 000 ЗО 000 000

Усього ЗО 000 000 ЗО 000 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

Обсяг видатків за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ГРН. Рішення міської ради ЗО 000 000 ЗО 000 000

2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання ОЛ. дані первинноі облікової документації _________________ 104 ________________ 104(вибіркові дані)
3 ефективності

Середні видатки на придбання одиниці облгіднання | ГРН. | розрахункові дані | | 288 4321 288 462
4 якості

Питома вага установ, в яких оновлено матеріально - техничну базу, у загальної 
кількості установ в щ с . ^ розрахункові дані 100 100

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, директор 
департаменту охорони здоров’я 
населення^ніпровської міської ради

:й ^ та ^ с ів  та міського бюджету ДМР

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

У * Ольга ЧЕРКАС

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


