
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 
 

 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

_ 04 червня 2021___ року                 Старокостянтинів                       № ____194/2021-р_____ 

 

 

Про затвердження паспорта 

бюджетної програми на 2021 рік 

 

 

На виконання статті 20 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів 

про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від                

26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення сесії 

Старокостянтинівської міської ради від 28 грудня 2020 року № 11/2/VIIІ              

«Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 

рік», керуючись статтею 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»: 

 

Затвердити паспорт бюджетної програми на 2021 рік по виконавчому 

комітеті Старокостянтинівської міської ради за кодом програмної класифікації 

(КПКВК) 0217369 «Реалізація проєктів з реконструкції, капітального ремонту       

приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у госпітальних 

округах». 

 

 

 

Міський голова                              підпис                            Микола МЕЛЬНИЧУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського голови 

04 червня 2021 року № 194/2021-р 
 

 

 

 Паспорт 

 бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

 

  1. 0200000                           Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766 

 

(код Програмної класифікації         (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)           

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)  

 

(код ЄДРПОУ) 

  2. 0210000                            Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради  04060766 

 
(код Програмної класифікації            (найменування відповідального виконавця)           

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)  

(КОД ЄДРПОУ) 

   

  3. 0217369 7369 0490 

Реалізація проєктів з реконструкції, 

капітального ремонту приймальних відділень в 

опорних закладах охорони здоров'я у 

госпітальних округах  

 

 

 

2255200000 
 (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) 
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4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2000000,00 гривень у тому числі загального фонду 0,00 

гривень та спеціального фонду 2000000,00 гривень. 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 

України «Про Державний бюджет на 2021 рік», Закон України «Основи законодавства України про охорону 

здоров'я», постанова Кабінету Міністрів України  від 28.02.2002 № 228 «Про затвердження складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» (зі змінами), наказ Міністерства 

фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 «Про затвердження Типового 

переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона 

здоров’я»», наказ Міністрества фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 28.12.2020 № 10/2/VIII           «Про затвердження Програми охорони здоров'я 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 - 2023 роки» (зі змінами), рішення 

Старокостянтинівської міської ради від 26.02.2021 № 122/3/VIII «Про внесення змін до бюджету 

Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2021 рік».  

 

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

 

№ 

з/п 
Ціль державної політики 

 
Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення 

доступності та якості надання медичної допомоги населенню  

 

7. Мета бюджетної програми 

 

Метою програми є створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я, зручності 

відвідування та перебування пацієнтів в лікувальних закладах. 
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8. Завдання бюджетної програми 

 

№ з/п Завдання 

 Проведення робіт із реконструкції відділення невідкладної медичної допомоги 

 

9. Напрямки використання бюджетних коштів 

гривень 

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

 

Проведення робіт із реконструкції відділення 

невідкладної медичної допомоги 
0,00 2000000,00 2000000,00 

  Всього 0,00 2000000,00 2000000,00 

 

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

гривень 

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

 

Про затвердження Програми охорони здоров’я 

Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2021 - 2023 роки 

0,00 2000000,00 2000000,00 

  Всього 0,00 2000000,00 2000000,00 

 

11. Результативні показники бюджетної програми  
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№ 

з/п 
Показники 

Одиниця 

виміру 
Джерело інформації 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 
Усього 

1 Показник затрат           

 

Обсяг видатків 
Грн 

Рішення сесії міської ради 

від 28.05.2021 №11/5/VІІІ  
0,00 2000000,00 

2000 

000,00 

2 Показники продукту           

 

Кількість об'єктів, на яких планується 

провести реконструкцію 
Од. 

Рішення сесії міської ради 

від 28.05.2021 №11/5/VІІІ  
0,00 1,00 1,00 

 

Загальна площа об'єктів, що 

планується реконструювати в 

звітному періоді 

кв. м 

Проєктно-кошторисна 

документація 0,00 1182,39 1182,39 

3 Показники ефективності           

 
Середня вартість реконструкції 1 кв. м Грн Розрахунок 0,00 1691,49 1691,49 

4 Якості           

 
Рівень виконання робіт % Розрахунок 0,00 100,00 100,00 

 

Міський голова    Микола МЕЛЬНИЧУК 

  (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО 

 
  

   

Заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів Старокостянтинівської 

міської ради, начальник фінансового управління 

виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради 

  

 Валентина КАМІНСЬКА 

   (підпис)  (Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ) 

 


