
№

1.

2.

3.

1 Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження захворюваності, смертності

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 11 914 989,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

14 714 989,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради 04060766
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2 800 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України "Про Державний бюджет на 2022 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 від 26.08.2014 № 836  "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" (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"; рішення Старокостянтинівської міської ради від 17.12. 2021 № 8/8/VIII "Про бюджет Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік"; рішення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 24.03.2022 № 83 "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської територіальної громади на 2022 рік"; 

рішення виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради від 12.05.2022  № 154 "Про внесення змін до бюджету Старокостянтинівської міської  територіальної громади на 2022 

рік".

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

№ з/п

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022  рік

(код бюджету)

2255200000
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

04060766
(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0212010 2010 0731

0210000

ЗАТВЕРДЖЕНО

Виконавчий комітет Старокостянтинівської міської ради

Розпорядження міського голови

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

3 213 741,00

Спеціальний фонд

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Показники Спеціальний фонд

0

УсьогоЗагальний фонд

2

затрат

53 4

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

1 0,00 3 213 741,00

1

1

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

4 5

1
Програми охорони здоров'я Старокостянтинівської міської територіальної 

громади на 2021 - 2023 роки 11 914 989,00 2 800 000,00 14 714 989,00

Одиниця 

виміру

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 7 873 608,00 2 800 000,00 10 673 608,00

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Усього 11 914 989,00 2 800 000,00 14 714 989,00

3 Заборгованість минулого року 827 640,00 0,00 827 640,00

УСЬОГО 11 914 989,00 2 800 000,00 14 714 989,00

1 54

Найменування місцевої / регіональної програми

1,00

2 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 611,50 0,00 611,50

1 кількість установ од. Статут 1,00 0,00

133,75

4 кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. Статут 272,00 0,00 272,00

3 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 133,75 0,00

20,00

0 продукту

5 кількість ліжок у денних стаціонарах од. Статут 20,00 0,00

92,481 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. Статистична звітність, ф.20 92,48 0,00



М.П.

(Дата погодження)

Фінансове управління виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Микола МЕЛЬНИЧУК

ПОГОДЖЕНО

Міський голова

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

2 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах тис.од. Статистична звітність, ф.20 6,00 0,00 6,00

6 176,00

4
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних 

відділеннях лікарень)
осіб

Статистична звітність, ф.20
92 203,00 0,00 92 203,00

3 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб Статистична звітність, ф.20 6 176,00 0,00

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

0 якості

7,40

3 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Розрахунок 9,00 0,00 9,00

2 завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах днів Статистична звітність, ф.20 7,40 0,00

В. о.  начальника фінансового управління виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради Лариса  ТИМОЩУК

1 рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях відс. Моніторинг 87,90 0,00 87,90

1,102 зниження показника летальності відс. Моніторинг 1,10 0,00

1 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Статистична звітність, ф.20 205,40 0,00 205,40

0 ефективності


