
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

№

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 08.12.2021 № 4/13 "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 08.12.2021 № 5/3 "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 27.01.2021 
№ 5/2 "Прр здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської 
територіальної громади» зі змінами, рішення міської ради від 21.04.2021 
№ 4/6 "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, Розпорядження міського голови від 11.06.2021 
№ 5-11/6-р, розпорядження міського гэлови від 21.07.2021 № 7-21/7-р, 
розпорядження міського голови від 13.03.2021 № 25-13/8-р, розпорядження 
міського голбви від 20.08.2021 № 2-20/8-р, розпорядження міського голови від
05.10.2021 №№ 3-5/10-р, 5-5/10-р, 12-5/1 Оф, 13-5/10-р, Розпорядження міського 
голови Дніпровської міської ради від 09.11.2021 № 9-9/11-р, Розпорядження 
міського голови Дніпровської міської ради від 03.11.2021№ 2-3/11-р,



Розпорядження І 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 .il .2021 № 30-15/11-р., Розпорядження міського голови
Дніпровської міської ради від 02.12.2021 № 6-2/12-р.

НАКАЗУЮ:

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

програм на 2021 рік по головному 
іенту охорони здоров’я населення

0712010 «Багатбпрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім первинної 
медичної допомоги»;

0712100 «Стоматологічної допомоги населенню»;
0717322 «Будівництво медичних установ та з акладів».

2. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора -  
начальника управління фінансово -  економічного забезпечення -  головного 
бухгалтера Воронько О. І.

Заступник місіького, 
директор департам Андрій БАБСЬКИИ



наказ міністерілвсі цлпопмв .... ......... ,
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради '

-------------------  №  г 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. 0712010
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

—  20™
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога
________ 0731_________  н а с е л е н н ю _________  04576000000

(код Функціональної -----------— (иай«іаиура»ио бюджетної програми згідно з (код бюджету^
класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та — ------
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 252 422 254,26 гривень, у тому числі загального фонду - 210 641 764,26 гриЕіень та спеціального фонду - 41 780 490,00 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-XII "Основи законодавства України 
про охорону здоров’я",Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпусту 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 
08.12.2021 № 4/13 "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 21.04.2021 № 4/6 "Пре 
здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної громади" 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, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 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, Розпорядження міського голови Дніпровської міської ради від 24.11.2021 № 3-24/11 -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
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

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

1 2 3 4 5
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічноїта стаціонарної допомоги 209 635 204,26 1 200 000,00 210 835 204,26
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 40 580 490,00 40 580 490,00
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 1 006 560,00 1 006 560,00

Усього 210 641 764,26 41 780 490,00 252 422 254,26

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 '» з__________ 4 5
1 Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на2018-2022 рр. 4 202 023 072,00 чі 33 597 467,00 235 620 539,00
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" |9 5 8  262,00 £45 105,00 /2  603 367,00
5 "Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" V  883 350,00 \  #685 776,00 \ /  5 569 126,00

11. Результі

Усього

їт и в н і показники бюджетної програми

210 069 684,00 38 928 348,00 ’ 248 998 032,00

№з/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 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 208 179 774,26 208 179 774,26
Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради 572 080,00 /  572 080,00
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м.Дніпро на 2021 -2025 роки ГРН. рішення міської ради 883 350,00 і /  883350,00

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 од. мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 13 13

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

2 продукту
Кількість лікарських відвідувань ОД-___ ,статистична звітність 1 576 500 1 576 500
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. статистична звітність 1 040 300 1 040 300
кількість пролікованих хворих у стаціонарі ОСІБ статистична звітність 110 180 110 180



3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ статистичні дані і|___ ;___ __ ;__ _______ 1— ____________________ 1
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого ДНІВ розрахункові дані І| 9,4411 ______ J| 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 закладів 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 ТРН. рішення міської ради — :------------- -— ......... і /  4 685 776,00 ^  4 685 776,00

Обсяг видатків з ОБ на доручення виборців ГРН. Рішення міської ради; 1 652 142,00 1 652 142,00
Обсяг видатків за рахунок запозичень ГРН. рішення міської ради 13 107 017,00 13 107 017,00

2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання од.
дані первинної облікової документації 
(вибіркові дані) 528 528

3 ефективності -------
Середні видатки на придбання одиниці обладнання ІІ___ ГРН. І[розрахункові дані ------------------- ----------- — — І| 76 857,00 76 857,00

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості |І відс. І[розрахункові дані ________________________ І 100 100

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

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я |І ГРН. І| Рішення міської ради; 1 006 560,001 1 006 560,00
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації |І____од- І[дані з первинної облікової інформації 12| 12
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги і___ ГРН. [розрахункові дані 83 880,001 83 880,00
4 якості

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

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(підпис) (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

у п  < \ N° _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради 02012674
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

-  місцевого бюджету)

0712080
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради 02012674

2080
(код Гипової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0721
(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)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 23 754 118,27 гривень, у тому числі загального фонду - 23 754 118,27 гривень та спеціального фонду - 0 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 17.08.1998р. № 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 08.12.2021 № 4/ ІЗ "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 №13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2021рік".



6. Цілі державно/ 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 23 525 158,27 23 525 158,27
2 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 228 960,00 228 960,00

Усього 23 754 118,27 23 754 118,27

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 . ■  ̂ .. ■ -V 3 ■ 4 5
1 Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 23 754 118,27 23 754 118,27

Усього 23 754 118,27 23 754118,27

11. Результативні показники бюджетної програми

№  з/п П оказники

О •

О диниця
В ИМ ІРУ

. ■ . .■..

Джерело інф ор м ац ії
— -----і—---- --------- ---- —.І, А _

Загальний фонд Спеціальний фонд
• с. •

Усього

1
1

41
Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

О -------------------э------------------- Ь

1 затрат
Обсяг видатків ГРН. рішення міської ради 23 525 158,27 23 525 158,27

кількість установ од.
Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 4 4

Кількісгь штатних посад (середньорічна) ОД. Штатний розпис 842,5 842,5
Кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистична звітність 170 170

2 продукту
Кількісгь ліжко-днів у денних стаціонарах од. Журнал денних стаціонарів 9 150 9150
Кількість лікарських відвідувань од. 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 од. розрахункові дані 1 397 1 397
Завантаженість ліжкового фонду в денних стаціонарах д н ів Журнал денних стаціонарів 54 54

4 якості
Забезпечення хворих на міастенію, епелепсію та з психічними захворюваннями 
безкоиповними ліками

Відс. розрахункові дані 100 100

2 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 | 228 960,001 | 228 960,00
2 продусту

кількісгь укладених договорів на послуги у сфері інформатизації | ОД. |дані з первинної облікової інформації | 2| 1 2



3 еф ективності
середня вартість одного договору на послуги 1 ГРН. [розрахункові дані 1 114 480,001 І 114 480,00

4 ЯКОСТІ
відсоток Емконання послуг від загальної кількості послуг І ВІДС. [розрахункові дані І 100| І 100



ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Н аказ/ розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

------- N9___

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

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

02012674
(код за ЄДРПОУ)

(код за ЄДРПОУ)

3. 0712100
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

_______2100_____ _
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0722________
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Стоматологічна допомога населенню_________
(найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 21 788 992,47 гривень, у тому числі загального фонду - 21 788 992,47 гривень та спеціального фонду - 0 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 здороЕ.'я", рішення міської ради від 08.12.2021 № 4/13 "Про внесення змін до рішення міської ради від 16.12.2020 № 13/1-2 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 
2021 рік".



6. Цілі державної політики, на дося гнення 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 - і _____ 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

21 788 992,47 21 788 992,47

Усього 21 788 992,47 21 788 992,47

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

№ з/п Найменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 3 4 5
1 Комплексна програма "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 21 788 992,47 21 788 992,47

Усього 21 788 992,47 21 788 992,47

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 належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
1 затрат-.

Обсяг видатків на утримання закладів охорони здоров'я ГРИ. рішення міської ради - 21 788 992,47 21 788 992,47

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

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

кількість лікарських відвідувань од. статистична звітність 286 700 286 700
кількість протезувань всього ОСІБ статистична звітність 1980 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
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря І ОСІБ (розрахункові дані | 4081 1І 408



4 якості ■ '
відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування.до загальної кількості 
осіб, що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування ВІДС. розрахункові дані 40 40

Заступник міського голови з питань /у«§Ґ-§ 
діяльності виконавчих органів, директору
департаменту охорони здоров’я / 'Р ‘ в /  Ц \ ' і  71 \ Ч
населення Дніпровської міської ради |  х  ^ |  /  І | | / )

\ \ ^ \ \  І С Д ^ /  4  і  ./(підпис)
№ /  / £ \ о /

с*>ПОГОДЖЕНО: Х ! Х  —  - - ,
Департамент економікигфінанєів та міськог6.£кІД*е4? Ш в ?"

Заступник директора-начальник 
управління філансїв департаменту 
еко н о м ік^ ^т м іШ ^ щ сь ко го  бюджету
- • Ж

О-. о \ \  : :.
СГ Й 

"О Т: і і
>  Р  І і

-Ь  г и /
■$Г £>//■

£ //
\ \^ > А  --------------- -- ^

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Дніпрофьфдї ‘ ' ;~А
/ / О

/ / X  £
Датр його,

Н і"

V *  ' Ж //
Ч ^ І Н А * ^ ”

Ольга ЧЕРКАС

(підпис) (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

№ / Во
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 04576000000
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)

класифікації видатків класифікації видатків та класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування
-—  та кредитування-------- ---------------— кредитування місцевого кредитування бюджету) місцевого оюджету)

місцевого бюджету) бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 126 720 307 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 126 720 307 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 08.12.2021 № 4/13 "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 08.12.2021 № 5/13 "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 27.01.2021 № 5/2 "Про здійснення запозичення до бюджету Дніпровської міської територіальної 
громади" зы змінами, 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., розпорядження міського голови від 02.12.2021 № 6-2/12-р.

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

Департамент охорони здоров я населення Дніпровської міської ради 02012674
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

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

№ :;/п Цілі державної 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
3 Капітальне будивництво закладів охорони здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

Nfi 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 86 312311 86 312 311,
3 Проведення капітального будивництва закладів охорони здоров'я 8 720 200 8 720 200

Усього 126 720 307 126 720 307

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 107 720 307 107720 307
. : 2 Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки 9 500 000 9 500 000

щ .Усього 117  220  307 117  220  307

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 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. ріш ення м ісько ї ради 19 347 401 19 347 401

2 продукту
К іл ь к іс т ь  о б ’є к т ів ,  щ о  п л а н у є т ь с я  в ід р е м о н т у в а т и  і ОД. (проектно-кошторисна документація | | 18( 18

3 ефективності
•Середня в а р п с л  ь капітального ремонту одного об'єкту -------------- ----- ------------- \------СЕЫ------- ^розрахункові лані і І 1 760 433| 1 760 433

4 якості
Питома вага відремонтованих об'єктіЕ. у загальній кількості об'єктів, що 
заплановано відремонтувати

ВІДС. розрахункові дані 100 100

2 Проведення реконструкції об'єктів закладів охорони здоро'я
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 МЬ на забезпечення подачею кисня 
ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, 
спричиненою короновірусом SARS - CoV - 2, за рахунок відповідної субвенції з 
лепжавного бюджету

ГРН. рішення міської ради 80 229 559 80 229 559

2 продукту
кількість об'єктів, що підлягають реконструкції І ОД. |проектно-кошюрисна документація | | 12| 12

3 ефективності
середні витрати на реконструкцію одного об'єкта | ГРН. [розрахункові дані | | 7 192 693| 7192 693

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



3 Проведення капітального будивництва закладів охорони здоров'я
1 затрат

Обсяг видатків за рахунок коштів субвенції з мь на забезпечення подачею кисня 
ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COV1D -19, 
спричиненою короновірусом SARS - CoV - 2, за рахунок відповідної субвенції з 
леожавнота бюджету

ГРН. рішення міської ради 8 720 200 8 720 200

2 продукту
кількість об'єктів ІІ ОД. І проектно-кошторисна документація |і-............... - ........................... іІ з| 3

3 ефективності
середні витрати на один об'єкт ІІ ГРН. І розрахункові дані ]____________ ;___________ І 2 906 7331 2 906 733

4 якості
рівень готовності об’єктів ЦАГ І 
----------------------------------------- --“-----------------^

І ВІДС. (розрахункові дані |І___ ________ ______J І 1511 15

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та мі

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

7 - . Ольга ЧЕРКАС

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


