
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДО РОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

№

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2022 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 і иконання місцевих бюджетів» зі 
змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 року № 793 «Про 
затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів» зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 
"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", 
рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і 
соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 
рік".

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2022 рік по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради за кодами:

чна допомога населенню»;0712010 «Багатопрофільна стаціонарна меди 
0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим»;
0712100 «Стоматологічної допомоги населенню»;

0712111 «Первинна медична допомога н 
первинної медичної (медико-санітарної) доп

аселенню, що надається центрами 
омоги»;

0712152 « Інші програми та заходи у сфері схорони здоров’я»; 

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



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

В.о директора департаменту Юлія ВІКЛІЄНКО



__________ 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

_____ ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0700000______  ________ ____________ Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м ісько ї ради_____________________  ________02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0710000_____  ._________  Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м іської ради ______________  ________02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків
та кредитування .____________ ____ _______— —  ---------------------------------

місцевого бюджету)________ ____________ _________________ __________ _____  —

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)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 307 464 693 гривень, у  тому числі загального фонду - 287 334 693 гривень та спеціального фонду - 20 130 000 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі 
змінами,Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програм класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами, Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я",Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпустку лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування окремих груп населення та певним категоріям захворювань", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік", 
рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".



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 Поовелення капітального ремонту

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 287 334 693 287 334 693
2 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 20 130 000 20130 000

Усього 287 334 693 20130 000 307 464 693

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. 282 129 693 282 129 693
2 Програма надання паліативної допомоги у м.Дніпрі на 2022-2026 роки 3 205 000 3 205 000
3 Програма з локалізації та ліквідації амброзії полинолистої та інших карантинних рослин на території м. Дніпра на 2019-2023 рр. 2 000 000 2 000 000

4 Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік 20 130 000 20 130 000

Усього 287 334 693 20 130 000 307 464 693

№ 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 комунальні послуги та енергоносії грн. рішення міської ради 134 320187 134 320 187
Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн. рішення міської ради 153 014 506 \s 153 014 506

кількість установ од.
мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 9 9

Кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. статистична звітність 4 300 4 300
2 продукту

виписано хворих за рік осіб
Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт 
лікувально-профілактичного закладу" 110180 110 180

3 ефективності
середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного 
пацієнта

грн. розрахункові дані 1 219 1219

середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним 
підпоиємсгвом

грн. розрахункові дані 17 001 611 17 001 611

4 якості
Рівень забезпеченості підприємств видатками на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв

відс. розрахункові дані 100 100

Рівень освоєння коштів територіальної громади відс. розрахункові дані 100 100

ч/

V



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

Кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт І од. | рішення міської ради І ______ _____ __________  ■ _____ 3
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати І од. | проектно-кошторисна документація | І _____________ _____§1______ 5
3 ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту І грн. [розрахункові дані | 1 4 026 000| 4 026 000
4 якості

Рівень освоєння коштів територіальної громади І ВІДС. [розрахункові дані | 1 юо| 100

Заступник директора—  начальник 
управління організації медичноі допомоги

ПОГОДЖЕНО:
Департам^нтедон^омі ки, фінансів та міського бюджету ДМР

дцр^к^ор^^альник 
фіірьфінан^феї^Ьаменту 

ІЇоі&уҐки, ф ін а н с і& ^ а ^ ^ ^ г о  бюджету 
І ^ ^ б & о ш ^ о ї  Щ у  З

і 5 §
р / 1

2^%

(підпис)

ЮліяВІКЛІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗА І ОСГ74лл.ї_і IV
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 

І $ .  Р '/ .  Л о Л А ^ ______________№ ^ > '7
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 _____ _____________Департамент охорони зд о р о в і населення Дніпровської м ісько ї 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 м ісько ї ради___________ __________ ________02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

3. 0712030
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2030_______ _
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0733
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,----- —
породіллям та н о в о н а р о д ж е н и м __________

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

Підстави для виконання бюджетної програми

5 252 481 гривень, у тому числі загального фонду - 3 452 481 гривень та спеціального фонду -1 800 000 гривень

У V
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", рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік".

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

|№ з/п Цілі державної політики

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
і Забезпечення надання населенню належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим
2 Проведення капітального ремонту

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

3 452 481 3 452 481

2 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 1 800 000 1 800 000
Усього 3 452 481 1 800 000 5 252 481

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

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 ■ 2 3 4 5
1 Комплексна програма «Здоров’я населення м. Дніпра» на 2018 -  2022 рр. 3 452 481 3 452481
2 Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки 1 800 000 1 800 000

Усього 3 452 481 1 800000 5 252 481

11. Результативні показники бюджетної програми

№ 3/п Показники Одиниця 
ВИМІРУ—

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 комунальні послуги та енергоносії за рахунок коштів 
териториальної громади

грн. рішення міської ради 2 701 251 2 701 251

Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн. рішення міської ради — — — ----- -— 751230 761230

кількість ліжок ОД. Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт 
лікувально-профілактичного закладу" 105 105

2 продукту

виписано хворих за рік осіб Статистичний звіт Форма № 20 "Звіт 
лікувально-профілактичного закладу" 3 900 3 900

3 ефективності
середні видатки, що передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на 
одного хворого

грн. розрахункові дані 693 693

середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним 
підприємством

грн. розрахункові дані 193 193

■ 4] якості
рівень освоєння коштів територіальної громади І Відс. | розрахункові дані ]І Ю0| |І 100

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

обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади І____К : ___ І рішення міської ради |1._______________________ !1; 1 800 0001 1 800 000
2 продукту

Кількість об’єктів, що планується відремонтувати І ОД. І проєїтно-кошторисна документація іі________________________;? > - -їїІ._________________ і



3 ефективності
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту | грн. (розрахункові дані | | 1 800 000| 1 800 000

4 якості
Питома вага відремонтованих об'єктів у загальній кількості об’єктів, що 
заплановано відремонтувати відс. розрахункові дані 100 100

Юлія ВІКЛІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

ОльгаЧЕРКАС

(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 ?  £>/*
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м ісько ї ради_____________________  ________02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2. 0710000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування

-МІСЦІ

Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м ісько ї ради
(найменування відповідального виконавця)

02012674
(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

5. Підстави для виконання бюджетної програми

5 654 662 гривень, у тому числі загального фонду - 5 654 662 гривень та спеціального фонду «0 гривень

✓  У
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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної іромади на 2022рік".

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

І№ з/п Цілі державної політики
і  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 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 профілактично! стоматологічної допомоги 
населенню

5 654 662 5 654 662

Усього 5 654 662 3654 662
10. Перелік м ісцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми у /  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. 5 654 662 5 654 662

Усього 5 654 662 5 654 662
11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/гі Показники Одиниця
ВИМІРУ

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 виконання програмних заходіав грн. рішення міської ради 5 654 662 5 654 662

кількість закладів од. Мережа розпорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 1 1

2 продукту

о
кількість пільгових протезувань І од. (статистична звітність І 340І І 340
ефективності “----------------———-----
середня вартісь одного пільгового протезування | "~~грк (розрахунковЬдані--------------------------- І 13 4501 | 13 450

4 ЯКОСТІ
відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезування.до загальної кількості 
осіб,що перебувають на черзі на пільгове зубопротезування ^ шірахункові дані

---------— -------- —-------- !-----------
39 39

Заступник директора  -  начальник 
управління організації медичної допомоги ■8И

фінансів та міського бюджету ДМР
•начальник 

ртаменту 
ького бюджету

т

(підпис)

Л С 7 / Х -

Юлія ВІКЛІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

^ 8 *



ЗАТВЕРДЖЕНУ
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

{найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0700000 .______  Департамент охорони здоров’я населення Дніпровської м ісько ї ради____________ 02012674
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0710000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м ісько ї ради ________________ 02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

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

0712111 _______2111__________ _ 0726 санітарної) допомоги ____________________ __  04576000000
(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)

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

місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 157 894 238 гривень, у тому числі загального фонду - 149 851 538 гривень та спеціального фонду - 8 042 700 гривень

П ідстави для виконання бюджетної програми 1 /^

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-XII "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я",Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998р. № 1303 "Пре 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 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік", 
рішення міської ради від 08.12 2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".



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

|№ з/п Цілі державної політики

! _ _ ! _____ Ооганізація 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 Проведення капітального ремонту

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) 149 851 538 149 851 538
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 5 042 700 5 042 700
3 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 3 000 000 3 000 000

Усього 149 851 538 8 042 700 157 894 238

10. Перелік м ісцевих / 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. 144 851 538 і /  5 042 700 и * " " "  149 894 238
2 Програма надання паліативної допомоги у м. Дніпрі на 2022-2026 роки 5 000000 5 000 000
3 Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік 3 000 000 . 3 000 000

11. Рєзульті

Усього

ативні показники бюджетної програми

149 851 538 8 042 700 157 894 238

і******

№  З/П Показники Одиниця 
ВИМІНУ—

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 комунальні послуги та енергоносії грн. рішення міської ради 27 099 981 \Г  ■ 27 099 981
Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн. рішення міської ради 122 751 557 ✓ 122 751 557
з них на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів грн. рішення міської ради 59 550 000 59 550 000

кількість установ од.
Мережа роз лорядників і одержувачів 
коштів місцевого бюджету 12 12

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

кількість осіб, які використовують право на безоплатний або пільговий відпуск 
лікарських засобів осіб

журнал обліку пільгових категорій 
населення 12620 12 620

3 ефективності
середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного 
пацієнта

грн. розрахункові дані 36 36

середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової категорії грн. розрахункові дані 4 719 4 719



" "  4 якості
Рівень освоєння коштів територіальної громади відс. розрахункові дані 100 100
Рівень забезпеченості закладів охорони здоров'я видатками на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв відс. розрахункові дані 100 100

2 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

кількість закладів, що оснащуються за рахунок коштів териториальної громади | од. |рішення міської ради | | 12| 12
2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання ОД.
дані первинноі облікової’ документації 
(вибіркові дані) 46 46

ефективності
грн. [розрахункові дані 109 6241Середні видатки на придбання одиниці обладнання І* 109 624

Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості відс. І розрахункові дані _100І_ 100
Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я
затрат

од. | рішення міської ради""Кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт
продукту

од. І проектно-кошторисна документація ЖКількість об'єктів, що планується відремонтувати
ефективності

З 000 0001Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту грн. і розрахункові дані
ЯКОСТІ
Рівень освоєння коштів територіальної громади ш ш ж ж ь т

Заступник директора -  начальник 
управління організації медичної допомоги

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР

:ові дані іо о Г

Юлія ВІКЛІЄНКО

(ініціали/ініціал, прізвище)

З 000 000

100

(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

Департамент охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради

І У  > ^ / ' Л Р Х ^ -  №  3 ^ /
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 __________Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської м ісько ї р а д и __________________  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 м ісько ї ради 02012674
(код Програмної (найменування відповідального виконавця) ~~ (код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування

— — місцевого бюджету) ______ _

3. 0712152
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2152
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0763
(код Функціональної 

класифікації Видатків та 
кредитування бюджету)

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я ________ , ______ _____

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією вид атків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 027 300 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального фонду - 5 027 ГЮ0 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами,рішення міської ради від 08.12.2021 №2/13 "Про бюджет 
Дніпровської міської територіальної громади на 2022рік"..

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

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



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

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 5 027 300 5 027 300

Усього 5 027 300 5 027 300

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

№ з/п Найменування м ісцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Комплексна програмв "Здоров'я населення м. Дніпра" на 2018-2022 рр. 5 027 300 5 027 300

Усього 5 027 300 5 027 300

11. Результативні показники бюджетної програми



каз Міністерства фінансів України £ о  иврмгої іт  
(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 ,  О'ґ, Ж? А ' №

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я  населення Д н іпровсько ї м ісь ко ї 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 Д н іпровсько ї м ісь ко ї ради 02012674
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

-------місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0717670 7670 0490
Внески до  статутного капіталу суб 'єктів 
господарювання 04576000000

(код Програмної (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з (код бюджету)
класифікації видатків класифікації видатків та класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією видатків та

та кредитування кредитування місцевого кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)
місцевого бюджету) бюджету)

4. О бсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 504178 гривень, у тому числ і загального ф онду - 0 гривень та спец іального фонду - 2 504178 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 видатків та кредитування місцевих бюджетів" зі змінами,рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансуву 
підтримку та внески до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної 
громади на 2022рік".



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

№ з/п Цілі державної політики
1 Розвиток та підтримка підприємств комунальної форми власності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення функціонування та безперебійної роботи комунальних підприємств міста

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
1 Зміцнення Фінансово-бюджетної дисципліни комунального підприємства "Госпітальєри Дніпра"

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

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

1 2 3 4 5
1 Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра" 2 504 178 2 504 178

Усього 2 504178 2 504178

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 фінансової підтримки та внесків до статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради на 2016-
2022р.р.

2 504 178 2 504178
Усього 2 504178 2 504178

11. Результативні показники бюджетної програми

№ З/п Показники Одиниця
ВИМІРУ

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 в 7
1 Внески до статутного капіталу КП "Госпітальєри Дніпра"
1 затрат

Обсяг видатків, що спрямовуються на поповнення статутного капіталу | ГРН. |Рішення міської ради; | | 2 504 178| 2 504178
2 продукту -  .

кількість статутних завдань ----- ОД.—
висновок щодо надання внесків до
статутногенеавдаяугетатуї— ________ 2 2
підприємства

3 ефективності
середні витрати на виконання одного статутного завдання | ГРН. {розрахункові дані і | 1 252 089| 1252 089

4 якості
Співвідношення сум поповнення статутного капіталу до розміру статутного 
капіталу на початок року

вшВ^нкові дані
Я  --------------------------------

25 25

Заступник директора -  начальник 
управління організації'медичної допомоги

оміки, фінансів та міського бюджету ДМР

йа-начальник
•управління фшансівбепартаменту 
економіки, фшінсіеіЬЬ міського бюджету 
'Дніпровської Іміської; ради

Юлія ВІКЛІЄНКО

(ініціал и/ініціал, прізвище)

2 * ,

(підпис)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціал и/ініціал, прізвище)

с С Х /


