
ДНІПРОВСЬКА МІСІЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

№

Н А К А

ЛУ. ЛОЛ/ дь

Про внесення змін 
до паспортів бюджетних 
програм на 2021 рік

Відповідно до вимог Бюджетного Кодексу України, наказу Міністерства
«Про деякі питання запровадження 
виконання місцевих бюджетів» зі

фінансів України від 26.08.2014 року № 836 
програмно-цільового методу складання та 
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 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської 
міської територіальної громади" зі змінами, 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про 
бюджет Дніпровської міської територіальн ої громади на 2021 рік" зі змінами, 
розпорядження міського голови від 21.07.2021 № 7-21/7-р, розпорядження 
міського голови від 13.08.2021 № 25-13/8-р
20.08.2021 № 2-20/8-р, розпорядження
№№ 3-5/10-р, 5-5/10-р, 12-5/10-р, 13-5/10-](), розпорядження міського голови від
09.11.2021 № 9-9/11-р.

, р о з п о р я д ж е н н я  МІСЬКОГО ГОЛОВИ ВІД

міського голови від 05.10.2021



НАКАЗУЮ

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

програм на 2021 рік по головному
енту охорони здоров я населення

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0712111 «Первинна медична допомога на
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
0712144 «Централізовані заходи з лікування 
діабет»;

зеленню, що надається центрами

2. Контроль за виконанням наказу покл; 
начальника управління фінансово -  економі 
бухгалтера Воронько О. І.

хворих на цукровий та нецукровии

асти на заступника директора -  
чного забезпечення -  головного

Заступник міського п 
директор департамен Андрій БАБСЬКИЙ



ЗАТВЕРДЖ ЕНО

каз Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року N8836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради - о  р
/Л .  / Н- ЛР.-Л*___________№ _ _ _ ______

(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. 0712144
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_________2144_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0763________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

ц р итря піііппіи іі м и р і т л ікування тиорик мя______________________________________
цукровий та нецукровий діабет__________________  ______04576000000

(найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 44 581 368 гривень, у тому числі загального фонду - 44 581 368 гривень та спеціального фонду - 0 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 
УФУ 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 
Уграїни 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021рік" зі 
змінами.



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

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

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

8. Завдання бюджетної програми

|№ з/п Завдання

1— 1_____ Відшкодування аптечним закладам вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий діабет

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N9 З/П Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий 
діабет

44 581 368 44 581 368

Усього 44 581 368 44 581 368

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. 2 267 715 2 267 715

Усього 2 267 715 2 267 715і

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

— 1—

Показники

2

Одиниця
виміру

3

Джерело інф ормації 

4

Загальний фонд 

5

Спеціальний фонд 

Є

Усього

7
1
1

Забезпечення відшкодування вартості препаратів інсуліну наданих хворим на цукровий дюбет-----------------------------------
затрат ---------------------------- І
Обсяг видатків на забезпечення інсуліном хворих на цукровий діабет (кошти 
територіальної громади)

ГРН. Рішення міської ради; 2 267 715 2 267 715^
І

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

ГРН. рішення міської ради 42 313 653 42 313 653

2 продукту
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну | ОСІБ |статистична звітність | 6 6711 | 6 671!

3 ефективності
Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну | ВІДС. (розрахункові дані | 100| | 100)



4 ЯКОСТІ

Рінень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я ВІДС. Ірозрахункові дані 100| 100]

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ж
ровської 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
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

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)

02012674
(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 профами згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань • 243 569 296,92 гривень, у тому числі загального фонду - 206 064 213,92 гривень та спеціального фонду - 37 505 083,00 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 фуп населення та певним категоріям захворювань",Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення 
належності бюджетних профам 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 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік" зі змінами, 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, 13-5/10-р., Розпорядження міського голови 
Дніпровської міської ради від 09.11.2021 № 9-9/11-р,



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

|№ з/п Цілі державної політики

I 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 та стаціонарної допомоги
2 Придбання капітального обладнання
3 Здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизації

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N9 З/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги 205 057 653,92 1 200 000,00 206 257 653,92
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 36 305 083,00 36 305 083,00
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайіі 1 006 560,00 1 006 560,00

Усього 206 064 213,92 37 505 083,00 243 569 296,92

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. 197 858 693,92 32 911 250,00 230 769 943,92
2 Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 роки 3 205 000,00 3 205 000,00
3 Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр 2 000 000,00 2 000 000,00
4 Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки" 1 958 262,00 645 105,00 2 603 367,00
5 “Програма сі ірииння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - ?П?5 роки"_________  __ 687 178,00 2 104 908,00 2 792 086,00

Усього 205 709 133,92 35 661 263,00 — 241 370 396,92

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 амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної допомоги
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 204 015 395,92 204 015 395,92
Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради; 355 080 355 080
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021-2025 роки ГРН. рішення міської ради 687 178 687 178

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 1 200 000

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

Кількість штатних посад од. Штатний розпис 8 226,75 8 226,75
у т.ч лікарів од. Штатний розпис 1 958,5 1 958,5
Кількість л і ж о к  у звичайних стаціонарах од. статистична звітність 4 П 4 4 114
Кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистична звітність 307І 307



2 продукту
Кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 1 568 200 1 568 200
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах ОД статистична звітність 1 033 300 1 033 300
кількість пролікованих хворих у стаціонарі ОСІБ статистична звітність 108 280 108 280

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ статистичні дані 251 251
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДНІВ розрахункові дані 9,5 9,5

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 закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 33 556 355 33 556 355
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпро на 2021-2025 роки ГРН. рішення міської ради 2 104 908 2 104 908

Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради; 643 820 643 820
2 продукту

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

362 362

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. розрахункові дані 100 290 100 290

А 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 560І 1 006 560
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації Г од.____ дані з первинної облікової інформації ____________________ш _____________________ 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 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

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради _. Л г,

(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)

0712111 2111 0726
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 158 925 494 гривень, у тому числі загального фонду - 152 007 794 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 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 20.10.2021 № 3/11 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про 
бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021 рік", Наказ Міністерства цифрової трансформації України від 07.05.2020 № 67 "Про затвердження Методики визначення належності бюджетних 
програм до сфери інформатизації', розпорядження міського голови від 09.11.2021 № 9-9/11-р.



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

№ з/п ^Ц іл ід е р ж а в н о ї 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

№ 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) 151 267 634 1 875 000 153 142 634
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 152 007 794 6 917 700 158 925 494

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної пр о г£а м и _ Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр 147 007 794 5 042 700 152 050 494
2 Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки 5 000 000 5 000 000

Усього 152 007 794 5 042 700 157 050 494

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 первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
1 затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРН. рішення міської ради 151 267 634 151 267 634
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 од Штатний розпис 2 405 2 405
в тому числі лікарів, з якими укладено декларації ____2 а ____ Штатний розпис 514 514

2 продукту
кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допом

ОСІБ журнал реєстрації 722 893 722 893

кількість пролікованих хворих в денних стаціонарах ОСІБ статистична звітність 9 388 9 388
3 ефективності

кількість прикріпленого населення на одного лікаря ОСІБ розрахункові дані 1 406 1 406
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну допомогу ____2 а ____ статистичні дані 3 560 3 560



4 Я К О С Т І

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях Відс статистичні дані -2,8 -2,8
Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях ВІДС статистичні дані 2 2
Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями ВІДС. статистичні дані 72,8 72,8

2Покращення матеріапьно-техничної бази закладів
1затрат

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я грн рішення міської ради 5 042 700 5 042 700
2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання од. дані первинноі обліковоі документами 
(вибіркові дані) 100 100

3ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання ГРН. розрахункові дані 50 427 50 427

4 Я К О С Т І

Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості Відс. розрахункові дані 100 100
3Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайГЇ
1затрат

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 од. дані з первинної облікової інформації 12 12
3ефективності

середня вартість одного договору на послуги ГРН. розрахункові дані 61 6801 61 680
7 якості

відсоток виконання послуг від загаль^еП^ькрстИІредуг ВІДС. розрахункові дані Ї0б| 100

Заступник міського голови з пит, 
діяльності виконавчих органів, 
департаменту охорони здоров 
населення Дніпровської міської Андрій БАБСЬКИЙ

7101 ОДЖЬНО:

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР


