
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Н А К А З

№> ■ Р¥. №

Про внесення змін до 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 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.

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

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.

Заступник міського голови,

НАКАЗУЮ:

директор департаменту Андрій БАБСЬКИМ



І

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО:
Наказ /  розпорядчий документ

Департаменту охорони здоров'я населення 
Дніпровської міської ради / , / і  /

(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)

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.

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

№ з/п __Цігпде£жа в н ої 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

N9 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), заходи 
(зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах. 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
В И М ІР У

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування), заходи (зокрема ремонтні роботи) з усунення аварій в закладах.
1 затрат

Обсяг видатків на комунальні послуги та енергоносії грн. рішення міської ради 28 299 831 28 299 831
Обсяг видатків на виконання інших програмних заходів грн. рішення міської ради 123 183 207 123 183 207
з них на пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів грн. рішення міської ради 57 947 439 57 947 439

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 737 353 737 353

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

журнал обліку пільгових категорій 
населення 21 532 21 532

3 ефективності
середні видатки, передбачені на комунальні послуги та енергоносії, на одного 
пацієнта грн. розрахункові дані 38 38

середні видатки на пільгові рецепти на одного хворого пільгової категорії грн. розрахункові дані 2 691 2 691
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 104 354 104 354

4 ЯКОСТІ
Питома вага кількості установ, що оснащуються, в їх загальній кількості відс. (розрахункові дані 100 100

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

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

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

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

Рівень освоєння коштів територіальної громади відс. |розрахункові дані 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 1 284 000 1 284 000
2 продукту

кількість укладених договорів на послуги у сфері інформатизації од. |дані з первинної облікової інформації 12 12
3 ефективності

середня вартість одного договору на послуги грн. [розрахункові дані 107 000 107 000
4 ЯКОСТІ

відсоток виконання послуг від загальної кількості послуг відс. (розрахункові дані 100 100

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

Андрій БАБСЬКИЙ

(ініціали/ініціал. прізвище)

Ольга ЧЕРКАС

Дата погодження

(підпис)

‘' ° 5 0 & г \ у
' '  * ИСРДІНА *

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.


