
УКРАЇНА
ВАЛКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

БОГОДУХІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 18 червня 2021 року Валки №227

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, зареєстрованим у Міністерстві 
юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (із змінами), рішенням 
позачергової IX сесії Банківської міської ради VIII скликання від 09 червня 
2021 року № 351 «Про внесення змін до рішення Банківської міської ради від 
22 грудня 2020 року № 42 «Про бюджет Банківської міської територіальної 
громади на 2021 рік» та додатків до нього (із змінами)»:

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

- 0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

2. Дане розпорядження підлягає затвердженню на сесії Валківської міської

Міський го

ради у вста одавством порядку.

Валерій СКРИПНІЧЕНКО



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ-
Розпорядження_____________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

УУ.саЄ.2021 р №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0100000 Валківська міська рада 04058657

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) 

0110000

(найм енування головного розпорядника кош тів м ісц евого
бю дж ету)

Валківська міська рада

(код за ЄДРПОУ)

04058657

(.код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету') (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0112010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню 20531000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової проірамної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредиту вання бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9810702 гривень, у тому числі загального фонду - 9391251 гривень та спеціального 
фонду-419451 гривень



^тави  для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет на 2021 рік”, Основи 
законодавства України про охорону здоров"я Хе 280І-ХІ1 від 19.11.92, Постанова КМУ 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 соціального 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 здоровая", 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 УШ 
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)."Рішення 8 сесії 8 скликання Валківської міської ради від 21,05.2021 р. № 300"Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 
22.12.2020 р. № 42 "Про бюджет Валківської міської территоріальної громади на 2021 рік"та додатки до нього(із змінами)"Рішення 9 сесії 8 скликання Валківської міської 
ради від 09.06.2021 р. № 351 "Про внесення змін до рішення Валківської міської ради від 22.12.2020 р. № 42 "Про бюджет Валківської міської территоріальної громади на 
2021 рік"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 здоров1"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

2 Надання медичних послуг контрактникам та призивникам
3 Співфінансування мініпроектів-переможців обласного конкурсу мініпроектів "Ефективна медицина в громаді"
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

і 1

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної і 
стаціонарної медичної допомоги 8978751 294576 9273327

К Надання медичних послуг контрактникам та призивникам 412500 412500



-

.^фінансування мініпросктів-персможців обласного конкурсу 
мініпроектів "Ефективна медицина в громаді”

124875 124875

г Усього 9391251 419451 9810702
10. Перелік місцевих і регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

гривень

N з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1
Програма фінансової підтримки та розвитку комунального 
некомерційного підприємства "Валківська центральна районна лікарня" 
на 2021 рік

2369660 419451 2789111

2 Цільова комплексна Програма "Здоров"я валківчан" на 2021-2024 роки 198397 198397

3

Програма фінансування медичного огляду громадян, які проходять 
приписку до призовної дільниці, підлягають призову на строкову 
військову службу, військову службу за контрактом та інших категорій 
військовозобов’язаних на території Валківської міської ради на 2021 рік

412500 412500

Усього 2980557 419451 3400008
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.ч.лікарів 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 ‘



^—  . . .  . . .  
/  т .ч .л ік ар ів  стом ато л о гіч н о го  
кабін ету

од штатний розпис па 
2021 рік 2.5 2.5

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

кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах

л/дн розрахунок 9600 9600

кількість лікарских відвідувань (у 
поліклінічних відділеннях) відвідувань звіт-ф 039/0 140411 140411

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

середня тривалість лікування у 
стаціонарі

днів розрахунок 8,8 8,8

4 якості
рівень виявлення захворювань у 
осіб працездатного віку на ранніх 
стадіях

% розрахунок 34,5 34,5

зниження рівня захворюваності 
порівняно з попереднім роком % розрахунок ІД 1,1

зниження показника летальності % розрахунок 1,58 1,58

2. Надання медичних послуг контрактникам та призивникам
1 затрат

обсяг видатків на медичну послугу грн. кошторис 412500 412500

2 продукту
кількість контракти ків та 
призивників яким надано послуги 40л. розрахунок 732 732



ефективності
середні витрати на одну людину грн/чол. розрахунок 563 563

4 якості

рівень надання медичних послуг % розрахунок 100 100

3. Співфінансування мініпроектів-переможців обласного конкурсу мініпроектів "Ефективна медицина в громаді11
1 затрат[

обсяг співфінансування 
мініпроектів-переможців 
"Ефективна медицина в громаді"

грн. кошторис 124875 124875

2 продукту
кількість придбаних холторів- 
моніторів шт бюджет проекту 1 1

3 ефективності
середні витрати на придбання 
одного холтору-монітору грн./шт розрахунок 124875 124875

4 якості
відсоток освоєння коштів % розрахунок 100 100

Міський голова Валкі вської міської ради
Валерій СКРИПНІЧЕНКО

пого
Начал

Дата по 

М. П.

(підпис)

іяня Валківської міської ради

(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса ЛЕВЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)


