
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

М. 0̂ , № Ь

Про затвердження паспорту 
бюджетної програми 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 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, рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 
"Про фінансову підтримку та внески до статутних капіталів комунальних 
підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого 
комітету Дніпровської міської ради від 20.04.2022 № 418 до рішення міської 
ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної 
громади на 2022 рік".

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік по головному 
розпоряднику бюджетних коштів -  департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради за кодом:

0717693 «Інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю».

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

НАКАЗУЮ:

бухгалтера Вор

Заступник місь 
директор депар 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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

0700000 Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
(код Програмної (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02012674
(код за ЄДРПОУ)

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

2 . 0710000
(код Програмної

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

3. 0717693_____
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

________ 7693_________
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

________ 0490_________  Інші заходи, пов'язана з економічною діяльністю
(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 - 1 043 405 гривень, у тому числі загального фонду - 1 043 405 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України,Наказ МФУ від 26.08.2014 р.№836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання га 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,рішення міської ради від 07.09.2016 р. 5/13 "Про фінансову підтримку та внески до 
статутних капіталів комунальних підприємств Дніпровської міської ради" зі змінами, рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 20.04.2022 № 418 до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 
"Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Фінансова підтримка комунальних підприємств для забезпечення напежного функціонування

7. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для забезпечення комунальними підприємствами поточної діяльності та надання якисних послуг



8. Завдання бюджетної програми

N9 з/п Завдання
1 Фінансова підтримка комунального підприємства

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 надання фінансової підтримки комунальному підприємству "Госпітальєри 
Дніпра"

1 043 405 1 043 405

Усього 1 043 405 1 043 405

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 - 2022 
роки 1 043 405 1 043 405

Усього 1 043 405 1 043 405
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 Забезпечення надання фінансової підтримки комунальному підприємству Тоспітальєри Дніпра"
1 затрат

|обсяг видвгків на фінансову підтримку комунальному підприємству І___ !Ш ___ І|рішення виконавчого комітету 1 043 4051 1 043 4051
2| продукту

кількість завдань од.
розшифровка до плану використання 
бюджетних коштів 2 2

3[ефективності
Ісередні видатки фінансової підтримки на виконанння 1 завдання ___ !Ш ___ [розрахункові дані 521 7031 521 703|

4 якості ________________________ < * ^ 3 5 2 ^ 5 * ____________ ______________ І
результат фінансової діяльності комуі^^бн^о відс. [розрахункові дані І 1001 1 100]

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та місьі

Заступник директора-начальник 
управління фінансів департаменту 
економіки, фінансів та міського бюджеті 
Дніпровської міської ради

__  ̂ ^
Дата погодження > 0 ^  А О Л 4 —  ̂ \  * * 0 5 о 6 2 ^

м.п.

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)


