
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

М  № $35~

Про внесення змін до 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 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 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 № 2/13 "Про бюджет 
Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, рішення 
міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального 
розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, 
розпорядження міського голови від 04.03.2022 № 1-4/3-р, розпорядження 
міського голови від 09.03.2022 № 6-9/3-р, Розпорядження виконавчого комітету 
від 19.05.2022 № 508.

НАКАЗУЮ:

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

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 
новонародженим»;



0712100 «Стоматологічної допомоги населенню»;
0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;

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

Андрій БАБСЬКИЙ



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

:аз М ін істе р ств а  ф інансів Укр а їн и  2 6  серпн я 2 0 1 4  року № 836  
(у  р ед акц ії н ака зу  М ін істерства ф інан сів  Україн и  

від 2 9  грудня 2 0 1 8  року №  1 2 0 9 )

ЗАТВЕРДЖЕНО:
Наказ / розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров’я населення 
Дніпровської міської ради п п у—'
АО АзГУ Ь О  ^_______

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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)

2. 0710000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

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

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 програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 316 643 354 гривень, у тому числі загального фонду - 290 362 424 гривень та спеціального фонду - 26 280 930 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", рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади не 2022 рік" 
зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, Розпорядження міського голови 
від 04.03.2022 № 1-4/3-р, Розпорядження виконавчого комітету від 19.05.2022 № 508.



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 Проведення капітального ремонту
3 Придбання капітального обладнання
4 Забезпечення будивництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я
5 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 287 245 624 287 245 624
2 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 20 130 000 20 130 000
3 Покращення матеріально-техничної бази закладів 4 715 980 4 715 980
4 Проведення будивництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я 1 434 950 1 434 950
5 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 3116 800 3 116 800

Усього 290 362 424 26 280 930 316 643 354

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. 283 657 433 283 657 433
2 Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м.Дніпрі на 2018-2021 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 25 315 950 25 315 950

5 Міська цільова програма "Бюджет участі у м. Дніпрі на 2021-2025 роки" 1 499 991 964 980 2 464 971
Усього 290 362 424 26 280 930 316 643 354

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 комунальні послуги та енергоносії грн. рішення міської ради 134 320 187 134 320 187

Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн.
рішення міської ради, розпорядження 
виконавчого комітету 152 925 637 152 925 637

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" 110 180 110 180

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

ДНІВ розрахункові дані 1 219 1 219
середній обсяг видатків на виконання інших програмних заходів одним 
підприємством

ДНІВ розрахункові дані 16 991 737 16 991 737



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

обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади ____ЕЕЙ:____ рішення міської ради ________________________ 20 130 000| 20 130 000
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. проектно-кошторисна документація _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ іІ______________________5І_____________________ 5
3 ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту ____[ЕИ____ розрахункові дані А_______________________ 4 026 0001 4 026 000
4 якості

Рівень освоєння коштів територіальної громади ВІДС. розрахункові дані І_______________________ Гбб| 100
3 Покращення матеріально-техничної бази закладів
1 затрат

Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на забезпечення централізованою 
подачею кисню ліжкового фонду закладів охорони здоров'я, які надають 
стаціонарну медичну допомогу пацієнтас з гострою респіраторною хворобою 
СО\/Ю-19, спричиненою короновірусом БАР8-Со\/-2

грн. рішення міської ради 3 751 000 3 751 000

Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн. рішення міської ради 964 980 964 980
2 продукту

Кількість одиниць придбаного обладнання ОД. дані первинноі облікової документації 7 7

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. [розрахункові дані І_______________________ 673 7111 673 711

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості відс. [розрахункові дані г ~ _________ — \ 033| 0,33

4 Проведення будивництва та реконструкції об'єктів охорони здоров'я
1 затрат

Обсяг видатків за рахунок субвенції з МБ на закупівлю опорними закладами 
охорони здоров'я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

грн. рішення міської ради 1 434 950 1 434 950

2 продукту
Кількість об'єктів, що підлягають реконструкції та будівництву од. |проектно-кошторисна документація 2 2

3 ефективності
Середні витрати на реконструкцію та будивництво об'єктів грн. [розрахункові дані 717 475 717 475

4 якості
Рівень готовності об'єктів, що підлягяють реконструкції та будивництву відс. [розрахункові дані 95 95

5 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; 3 116 800 3 116 800
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації од. їдані з первинної облікової інформації 9 9
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги грн. [розрахункові дані 346 289 346 289



4 якості
відсоток виконання послуг від загальної кількості пос відс. [розрахункові дані

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

ПОГОДЖЕНО:
Департамент економіки, фінансів та міського

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

Дата погодження А #

м.п.

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)



ЗА І ВЬКДЖЕМи
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 л Ггм . Г£Л£М_____ тЛА.

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

бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним,
_________ 0733__________ породіллям та новонародженим____________________________

(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з
класифікації видатків та Типовою програмною класифікацією вид атків та
кредитування бюджету) кредитування місцевого бюджету)

04576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 5 334 081 гривень, у тому числі загального фонду - 3 534 081 гривень та спеціального фонду -1  800 000 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 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, Закон України від 19.11.1992 №2801-ХМ"Основи законодавства 
України про охорону здоров'я", рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 
2022 рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого комітету від 19.05.2022 № 508.

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

№ з/п Цілі державної політики
1 Підвищення якості та ефекгивності 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 Проведення капітального ремонту
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

3 452 481 3 452 481

2 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 1 800 000 1 800 000
3 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 81 600 81 600

Усього 3 534 081 1 800 000 5 334 081

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. 3 534 081 3 534 081
2 Програма "Безпечне місто" на 2021-2025 роки 1 800 000 1 800 000

Усього 3 534 081 1 800 000 5 334 081

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 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, розпорядження 
виконавчого комітету

751 230 751 230

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

середні видатки на виконання інших програмних заходів грн. розрахункові дані 193 193
4 якості

рівень освоєння коштів територіальної громади | відс. (розрахункові дані | 100| | 100
2 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я
1 затрат

обсяг видатків за рахунок коштів територіальної громади | грн. |рішення міської ради | | 1 800 000| 1 800 000
2 продукту

Кількість об'єктів, що плану-зться відремонтувати | од. |проектно-кошторисна документація | | 1| 1
3 ефективності



Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту фн- розрахункові дані І_________________________ і 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

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

Обсяг видатків спрямованих на інформатизацію закладів охорони здоров'я І____ Ф н- І Рішення міської ради; 8 Ї 600І 81 600
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації О Д. їдані з первинної облікової інформації |і ї ї і іі_________________ і
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги грн. | розрахункові дані 8 Ї 600І 81 600
4 якості

відсоток виконання послуг від загальної кідькосіт послуг. ВІДС. розрахункові дані 1001 100

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів, дире^іф>^ 
департаменту охорони здоров’я  *?'4 
населення Дніпровської м іської ради

\ \ і

ПОГОДЖЕНО: #
Департамент економіки, фінансів та міського бюджету ДМР

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

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

Дата погодження М ' .  0 * .

Ольга ЧЕРКАС

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.



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

(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
(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)

2. 0710000
(код Програмної

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

3. 0712100
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

______2100______
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

_________ 0722__________  Стоматологічна допомога населенню__________
(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 - 5 814 922 гривень, у тому числі загального фонду - і і 814 922 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 здоров'я", рішення міської ради від 23.02.2022 № 3/16 "Про внесення змін до рішення міської ради від 08.12.2021 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 
рік" зі змінами, Розпорядження виконавчого комітету від 19.05.2022 № 508.

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.



/ .  мета ию джетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

8. Завдання бюджетної програми

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

№ 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

5 814 922 5 814 922

Усього 5 814 922 5 814 922
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. 5 814 922 5 814 922

Усього 5 814 922 5 814 922

№ з/п Показники Одиниця
В И М ІР 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 виконання програмних заходіав грн.
рішення міської ради, розпорядження 
виконавчого комітету 5 814 922 5 814 922

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

2 продукту
кількість пільгових протезувань ОД. |статистична звітність 3401 340

3 ефективності
середня вартісь одного пільгового протезування осіб | розрахункові дані 17 103| 17 103

4 якості
відсоток осіб,що отримали пільгове зубопротезуваяїрдазагальної кількості 
осіб,що перебувають на черзі на пільгове зу^^о-ґезуйаийя відс. розрахункові дані 39 39

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 
економіки, фінансів та міс ького бюджету 
Дніпровської міської ради

Дата погодження } \ у

‘ , ----
(підпис) • 0 'О с (ініиіали/ініціал, прізвище)

М.П.



З А Т В Е Р Д Ж Е Н О

каз М ін істерства ф інансів У кр а їн и  2 6  серпн я 2 0 1 4  року № 8 3 6  
(у  ред акц ії н ака зу  М ін істе р ств а  ф інан сів  У країн и  
від 2 9  грудня 2 0 1 8  року №  1 2 0 9 )

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

УГвТ'ШГ' ш  а г
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 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 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0712111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги 04576000000

(код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 160 984 738 гривень, у тому числі загального фонду - 152 767 038 гривень та спеціального фонду - 8 217 700 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 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 № 2/13 "Про бюджет Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, рішення міської ради від 08.12.2021 № 3/13 "Про 
Програму економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік" зі змінами, розпорядження міського голови від 09.03.2022 № 6-9/3-р, Розпорядження виконавчого 
комітету від 19.05.2022 № 508.
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№ 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 Проведення капітального ремонту
4 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) 151 483 038 151 483 038
2 Покращення матеріально-техничної бази закладів 5 217 700 5 217 700
3 Проведення капітального ремонту об'єктів закладів охорони здоро'я 3 000 000 3 000 000
4 Забезпечення здійснення закладами охорони здоров'я повноважень у сфері інформатизайії 1 284 000 1 284 000

Усього 152 767 038 8 217 700 160 984 738

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. 147 767 038 5 042 700 152 809 738
2 Програма надання паліативної допомоги в амбулаторних умовах у м. Дніпрі на 2018-2021 роки 5 000 000 5 000 000

3 Програма економічного і соціального розвитку Дніпровської міської територіальної громади на 2022 рік 3 000 000 3 000 000

4 "Програма сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021 - 2025 роки" 175 000 175 000
Усього 152 767 038 8 217 700 160 984 738

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 комунальні послуги та енергоносії грн. рішення міської ради 28 731 481 28 731 481

Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн.
рішення міської ради, розпорядження 
виконавчого комітету 122 751 557 122 751 557

з ні х на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів грн. рішення міської ради 59 233 087 59 233 087

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

2 продукту
кількість пацієнтів, з якими укладено декларації про вибір лікаря, який надає 
первинну медичну допомогу 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 12 620 12 620

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

грн. розрахункові дані 39 39

середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової катеюрії грн. розрахункові дані 4 694 4 694



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

Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади грн. рішення міської ради 5 042 700 5 042 700
Обсяг видатків за рахунок коштів бюджету територіальної громади на 
виконання Програми сприяння розвитку територій м. Дніпра на 2021-2025 роки грн. розпорядження міського голови 175 000 175 000

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)

50 50

3 ефективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. |розрахункові дані і 104 3541 104 354

4 якості
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості відс. розрахункові дані і ТОРІ 100

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

Кількість закладів, в яких проводиться капітальний ремонт од. рішення міської ради іІ 1| і
2 продукту

Кількість об'єктів, що планується відремонтувати од. |проектно-кошторисна документація ________________ ______и 1
3 ефективності

Середня вартість капітального ремонту одного об'єкту грн. розрахункові дані і 3 000 000| 3 000 000
4 якості

Рівень освоєння коштів територіальної громади відс. розрахункові дані і 100] 100
4 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 284006] 1 284 000
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації од. їдані з первинної облікової інформації 12]________________ І 12
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги грн. розрахункові дані 107 0001 ______ 107 000
4 якості . ...

відсоток виконання послуг від загальної кількості я відс. розрахункові дані Ї00]_______________________ І 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 Ді№

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

Дата погодження Рб <

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал, прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

4 ОЬОЬ̂v J ^ ' /

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


