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УКРАЇНА

ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ЗО квітня 2021 року Валки №196

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2021 рік

Керуючись статтями 42, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», правилами складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затвердженими наказом Міністерства 
фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованими в 
Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року № 1104/25881 (із змінами), 
рішенням VII сесії Валківської міської ради VIII скликання від 21 квітня 
2021 року № 288 «Про внесення змін до рішення III сесії Валківської міської 
ради VIII скликання від 22 грудня 2020 року № 42 «Про бюджет Валківської 
міської територіальної громади на 2021 рік» та додатків до нього:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм місцевого бюджету на 
2021 рік за КПКВК МБ:

- 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
-0113133 «Інші заходи та заклади молодіжної політики»;
- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій».

2. Дане ня підлягає затвердженню на сесії міської ради.

Міський гол* Валерій СКРИПНІЧЕНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Накг-о Т /ік істерстоа  ф ^ л н с с  України

2в оер і'н н  20Т4 року .N2 335

;у :>єда*ц:ї накззу слмеН'.-ів Укрніч**

- віл 29 грудня 2018  року № 'І 0 9 | ...............................

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

Валківська міська рала

(найменування головного розпорядник«

коштів місцевого бюджету)

30.04.202] р .№  196

Паспорт

1 . 0100000

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Валківська міська рада 04058657

2 .

(код Програмної класифікації »»датків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000 Валківська міська рада

(найменування головного розпорядника, кошіів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

04058657

3 .

(код Програмної класифікації кидатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0113133 3133

(найменування відповідального виконавця)

1040 Гнші заходи та заклади молодіжної політики

(код за ЄДРПОУ)

20531000000
(код Функціональної (найменування бюджетної програми зпдно г ї иловоні програмною класифікацію видатків та (кои бюджету)

(код Програмної класіфмші аидатків та (код Тилової мршрамноі класифікації видатків іа . . . .  ^ *г г _ класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)
кредитування місиемот окижегу) крелитуванни місцевого бюджету) *г кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -О гривень , у тому числі загального фонду - 0  гривень та спеціального фонду - 0  гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" від 25.03.1992 р. 
№ 2232-ХІІ (зі змінами). Закон України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" віл 21.10.1993 р. №3543-ХП (Із змінами). Розпорядження КМУ від 03.02,2010 № 253-р "Питання 
Усеукраїнського цнетру патріотичного виховання м олоді", Довідка фінансового управління № 8 від 22.02.2021 р.. Рішення VII сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21 лютого 
202 і року № 288 "Про внесення змін до рішення !Н сесії УШ скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року №42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 
2021 рік" та додатків до нього.

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

№
з/п

1 Ііль державної політики

1 Продовження державної та регіональної політики щодо підвищення обороноздатності держави

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення реалізації політики у молодіжній сфері на регіональному рівні

8. Завдання бюджетної програми



з/11
Завдання

] 1 к 'рпкчііннн нри.іонііикіи до обласною  і6 :р !іоіо пункту м.Хпркони

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п

Напрями використання бю дж етн и х коштів Загальний ф онд Спеціальний ф он д У сього

1 2 з ; 4 5

У сього 0 0 0

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

№
з/п

Н айменування м ісцевої / регіональної програми Загальний ф он д Спеціальний ф он д У сього

і 2 3 4 5

У сього

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники О диниця виміру
Д ж ерело

інформ ації
Загальний ф он д Спеціальний ф он д У сього

І 2 3 4 5 6 7

Міський голова

ївської міської рал и 

авління

Валерій С КРИПНІЧЕНКО

(Іш ц іа лл ’іиіціал, пріївмшсі

Л ариса Л Е В Ч У К
«іціїли/ініціз-о. пріїаншсі



ЗЛТВЬРДЖКНО
Н а к а ї  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн и  

2 6  с е р п н я  2 0 1 4  р и к у  №  83 6

(у р е д а к ц ії  н а к а зу  М ін іс т е р с т в а  ф ін а н с ів  У к р а їн и  в ід  29  і ру д н я  2 0 !  8 р о к у  №  

1 2 0 9 )

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ-
Розпорядження______________________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

2021 р. № Ї9 С

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Проїрамної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

опоооо

(найменування головного розпорядника кош тів м ісцевого  

бю дж ету)

Валківська міська рада

(код за ЄДРГ10У)

04058657

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевої о бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

і. 0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 20531000000
(код Програмної класифікації видатків (код Типової програмної 
та кредитування місцевого бюджету) 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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9273327 гривень, у тому числі загального фонду - 8978751 гривень та спеціального 
фонду -294576 гривень



..гтави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік". Основи 
-законодавства України про охорону здоров"я № 2801-ХИ від 19.1 1.92. Постанова К МУ від 28.02.02 р. № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", наказ МОЗ України від 05.10.05 № 308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівніків закладів 

^  охорони здоров"я та установ соціальною захисту населення". Постанова КМУ № 1418 від29.12.09 р. "Про затвердження порядку виплати надбавки за вислугу' років лікарям і 
фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров"я", розпорядження КМУ № 538-р від 14 вересня 2002 р ."Про 
схвалення Концепції застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі". Рішення III сесії Валківської міської ради УІІІ скликання № 42 від 22.12.2020 року 
"Про бюджет Валківської міської территоріальної громади на 2021 рік"Рішення 7 сесії 8 скликання Валківської міської ради від 21.04.2021 р."Про внесення змін до рішення 
Валківської міської ради від 22.12.2020 р. № 42 "Про бюджет Валківської міської территоріальної громади на 2021 р"та додатки до нього(із змінами).

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

N з/п Ціль державної політики

1
Державна політика у сфері охорони здоров"я спрямована на збереження та зміцнення здоров "я, профілактику та зниження захворюванності

населення.
2 Підвищення якості та ефективності медико-санітарної допомоги населенню.

7. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень___________гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення надання 
населенню амбулаторно- 

поліклінічної і 
стаціонарної медичної 

допомоги

8978751 294576 9273327

Усього 8978751 294576 9273327
10. Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень



. найменування м ісцевої / 
регіональної програми

Загальний ф онд
Спеціальний

ф он д
У сього

г ' 1 2 3 4 5

1

Фінансової підтримкі та 
розвитку комунального 

некомерційного 
підприємства "Валківська 

центральна районна 
лікарня" на 2021 р.

2369660 294576 2664236

2

Цільова комплексна 
програма "Здоров"я 

Валківчан на 2021-2024 
роки”

198397 198397

Усього 2568057 294576 2862633
11. Результативні показники бюджетної програми:

N  з/п Показник Одиниця виміру Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний

фонд Усього

2 3 4 5 6 7

1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги

1 затрат
кількість установ, од од 1 1

кількість штатних одиниц од штатний розпис на 
2021 рік 402 402

у т.члікарів ОД
штатний розпис на 

2021 рік 85,5 85,5

в т.ч .кількість штатних 
одиниц стоматолгічного 
кабінету

ОД
штатний розпис на 

2021 рік 2,5 2,5

у т.ч.лікарів
стоматологічного кабінету од штатний розпис на 

2021 рік 2,5 2,5



----------------------------------------------------------

лродукту

і
І

кількість ліжко-днів у 
звичайних ситаціонарах л/дн розрахунок 48000 48000

1
і

1

кількість ліжко-днів у 
денних стаціонарах л/дн розрахунок 9600 9600

і
1
1 кількість лікарских 

відвідувань (у 
поліклінічних 
відділеннях)

відвідувань звіт-ф 039/0 140411 140411

І
!

кількість проліковано 
хворих у стаціонарі осіб стат.звіт 5889 5889

3 ефективності

завантаженість ліжкового 
фонду у звичайних 
стаціонарах

днів норматив 320 320

завантаженість ліжкового 
фонду у денних 
стаціонарах

днів норматив 320 320

і

середня тривалість 
лікування у стаціонарі днів розрахунок 8,8 8,8

4 якості
т ---------------

|
!

І
:і

рівень виявлення 
захворювань у осіб 
працездатного віку на 
ранніх стадіях

% розрахунок 34,5 34,5

і
\
\
ч

зніження рівня 
захворюваності порівняно 
з попереднім роком

% розрахунок ІД 1,1



зниження ііоказніка 
летальности

Міський голова Валківської міської ради
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник фінансового упраління Валківської міської ради



Валерій СКРИПНІЧЕНКО___________
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал. прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Някял Мтістср'таа фінансів Україна 
2Є сергнп 2у''А рику .N2 &36 
(у рС^с^.іГ. '.^>:аоу М іністерства фінуН'Д*' Укр^. 

- ■ ■ ■ ■ ■  ^  ?9  і !Л.лмЧ ГС Л8 року N5 12СЭ)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ 

і Валківська міська рада

(найменування головного.розпорядника

КОШТІВ місцевого бюджету)

30.04.2021 р .№  196

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0100000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (кодзаЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0110000 Валківська міська рада 04058657
(код Програмної класифікації видатків та (найменув&нкя відповідального виконавця) (кодзаЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 
територій

20531000000

(код Програмної класифікації видатків та {код Т ипової програмної класифікації видатків та
(код Функдональко* 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(найменування бюджетної' програми згідно і  Типовою програмною класифікацією видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

кредитування мі сисного бюджету) кредитування місцевою бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань —400738 гривень , у тому числі загального фонду -  400738 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України. Закон України " Про місцеве самоврядування в Україні", Бюджетний Кодекс України, наказ МФУ " від 01.10.2010 р. X« 1147 " Про затвердження типових форм 
бюджетних запиті» для формування місцевих бюджетів" ( із змінами, внесеними наказом МФУ від 17.07.2018 р. № 617), наказ МФУ від 20.09.2017 №  793 " Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та креди тування місцевих бю дж етів", Рішення VI! сесії VIII скликання Валківської міської ради від 21 квітня 2021 року №288 “Про внесення змін до 
рішення II! сесії V) П скликання Валківської міської ради від 22 грудня 2020 року Лг«42 "Про бюджет Валківської міської територіальної громади на 2021 рік" та додатків до нього (із змінами).

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Задоволення потреб в безпечному і комфортному перевезенні пільгового континенту.

2 Реалізація мін і проекту "Разом в маіібутис "Створення оіїнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Валківської громади"

7. Мета бюджетної програми



інш их заболів т а ю  соиГально-економічного розвитку територій

8. Завдання бюджетної програми

3'ї1
Завдання

] Забезпечення потреб соціально-незахишсних верств населення при перевезенії

' 2 Реалізація мініпроекту "Разом в майбутнє "Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських рбслуговуючих кооперативів на території Валківської громади”

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№
з/гі

Напрями використання бюджетних коштів Загат ьний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2 Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 330 238 0 330 238

3
Реалізація мініпроекту "Разом в майбут не "Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території Валківської іромади"

70 500 0 70 500

Усього 400 738 0 400 738

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

№ 
з/п

Найменування м ісцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5

1 Програма перевезення пільгового контингенту та найбільш незахищених верств населення на 2021-2025 роки 330 238 0 330 238

7 Програма соціального і економічного розвитку Валківської міської територіальної і ромади на 202 ] рік 70 500 0 70 500

Усього 400 738 0 400 738

] 1. Результативні показники бюджетної програми

з/п
Показники Одиниця виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Ви грат и на функціонування програми перевезення гри. Кошторис 330 238.00 0.00 330 238,00
Мініпроект "Створення бізнес-інкубатору і мережі збутових 
сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів на території 
Валківської громади"

гри. Кошторис 70 500.00 0.00 70 500,00

2 продукту

кількість рейсів на добу Шї, рішення виконкому 3,00 0.00 3,00

кількість переможців мініпроекту "Разом в майбутнє: "Створення 
бізнес-інкубатору і мережі збутових сільськогосподарських 
обслуговуючих кооперативів на території Нанкінської громади"

шт. Проект 1.00 0,00 1.00



ПОГОДЖЕНО:
ФінауузвеуяцАВДШия Валківської міської рал и 

) управління Лариса ЛЕВЧУК
(ініш ал и/ініиіал. проевше)


