
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Відділ охорони здоров’я Стрийської міської ради
НАКАЗ

Стрий //-УҐ

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми

Відповідно до п.1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 р. №836 “Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів” (зі змінами) та Рішення III сесії VIII 
демократичного скликання від 22.12.2020р. №25 “Про бюджет Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік” та рішення сесії Стрийської міської ради від 
25.03.2021 року №224 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік»,, рішення VIII сесії VIII демократичного скликання 
Стрийської міської ради від 27.05.2021 року №364«Про внесення змін до показників 
бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення IX сесії VIII 
демократичного скликання Стрийської міської ради від 24.06.2021 року №418«Про 
внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік», рішення X сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 
29.07.2021 року №486 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення виконкому міської ради від 22.09.20201р., 
рішення XIII сесії VIII демократичного скликання Стрийської міської ради від 
30.09.2021 року №576 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік».

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни в Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2021 рік.
2. Бухгалтеру відділу охорони здоров’я оприлюднити шляхом розміщення на 

офіційному сайті паспорт бюджетної програми на поточний бюджетний період 
(включаючи зміни до паспорту бюджетної програми) у триденний строк з дня 
затвердження таких документів та звітів про виконання паспорту бюджетної програми 
за звітний бюджетний період у триденний строк пісдя подання звітів.

3.Контроль за виконанням цього наказу залишаю зМд^)бою.І/П 1 
$0 "Начальник відділу охорони здоров’я І.Равлінко



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я___________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

L_______________ 0700000___________________________Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради_____________________________________44037972_____
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

0710000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(найменування відповідального виконавця)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712112 2112 0725

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (код Функціональної
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та

класифікації видатків та кредитування бюджету) 
кредитування місцевого

бюджету)

Первинна медична допомога населенню,що надається 
фельдшерсько - акушерськими пунктами

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

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 210372,98 гривень, у тому числі загального фонду -210372,98 гривень та спеціального 
фонду -______гривень.



/
Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні , рішення III сесії 
VIII демократичного скликання від 22.12.2020р. №25 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення IV сесії VIII

5. демократичного скликання від 28.01,2021р. №62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік", рішення XIII сесії VIII демократичного скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік".

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

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання 

населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

210 372,98 210 372,98

Усього 210 372.98 0,00 210 372,98

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

(грн)
10.



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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку КНП 
"СЦРЛ" на 2021 рік 210372,98 210 372,98

Усього 210 372,98 0,00 210 372,98

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1: Забезпечити
надання населенню 
амбулаторної допомоги

1 затрат
Кількість закладів шт. мережа 1 1
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 2 2
в т.ч. лікарів од. штатний розпис 0 0

2 продукту
Кіл-ть відвідувань

осіб план 780 74313

(підпис)

Ігор РАВЛІНКО 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ФІЛЯС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

2/

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

_______________ 0700000__________________________________________ Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

0700000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 44037972

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

0712113 0712113 0721

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (код Функціональної
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та

класифікації видатків та кредитування бюджету) 
кредитування місцевого

бюджету)

Первинна медична допомога населенню,що надається 
амбулаторно - поліклінічними закладами (відділеннями) 1358100000
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)

видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень І бюджетних асигнувань - 1186927,02 гривень, у тому числі загального фонду -1186927,02 гривень та спеціального 
фонду -_____ гривень.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення III сесії 
VIII демократичного скликання від 22.12.2020р. №25 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік"; рішення IV сесії VIII 
демократичного скликання від 28.01.2021р. №62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік",рішення VI сесії VI демократичного скликання від 25.03.2021р. №224 "Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", 
рішення XIII сесії VIII демократичного скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік".

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

N з/п Ціль державної політики
1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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 допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання 

населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

1 186 927,02 1 186 927,02

Усього 1 186 927,02 0,00 1 186 927,02

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

(грн)
10.



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

1 2 3 4 5

1 Програма розвитку КНП 
"СЦРЛ" на 2021 рік 1186927,02 1 186 927,02

Усього 1 186 927,02 0,00 1 186 927,02
11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1: Забезпечити
надання населенню
амбулаторно-поліклінічної
допомоги

1 затрат
Кількість закладів шт. мережа 11 11
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 164,75 164,75
в т.ч. лікарів од. штатний розпис 34,75 34,75

2 продуктуjni\.a.pvыкпл bdHo
(у поліклінічних відділеннях) осіб план 32712 115671

Ігор РАВЛІНКО
(підпис)

Начальник відділу охорони здоров'я
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Погоджен 
Заступ

Дата пі

м. п.

чальник бюджетного відділу
(підпис)

Ольга ФІЛЯС
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1.

2.

_____________0700000____________________________
(код Програмної класифікації видатків за кредитування місцевого бюджету)

0700000

Відділ охорони здоров'я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

КНП "Стрийський пологовий будинок"

44037972
(код за ЄДРПОУ)

26308630

3.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

_____________0712030_____________________ 2030
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної

кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та
кредитування місцевого

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

_______ 0733
(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога 
вагітним,породіллям та новонародженим
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

1358100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2715200.00 гривень, у тому числі загального фонду - 2307600,00 гривень та 
спеціального фонду -407600,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в У країні",рішення III 
сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. № 25 "Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2021 рік", рішення VI сесії VI 
демократичного скликання від 25.03.2021 р. № 224 "Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII 
демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік", рішення X сесії VIII демократичного скликання від 29.07.2021 р. № 486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення XIII сесії VIII демократичного скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

5.



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

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах.

7. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально- 
профілактичних закладах.

8. Завдання бюджетної програми
N Завдання
1 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги допомоги вагітним ,роділлям,породіллям та новонародженим

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення надання належної лікарсько- 
акушерської допомоги допомоги вагітним, 
роділлям,породіллям та новонародженим

2307600,00 407600,00 2715200,00

Усього 2307600,00 407600,00 2715200,00

! 0 Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
' (грн)

N
з/п

Найменування місцевої / 
регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку комунального 
некомерційного підприємства 
"Стрийський пологовий будинок"

2307600,00 407600,00 2715200,00

Усього 2307600,00 407600,00 2715200,00

11. Результативні показники бюджетної програми:
N

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



I

1 1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість пологових будинків од. мережа 1
Кількість ліжок од. мережа 85
Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 220,25

Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів од. штатний розпис 57,5
Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів з 
них у жіночій консультації од. штатний розпис 21,0

2 продукту
Кількість ліжко-днів в звичайному 
стаціонарі тис.од. звіт 22,1

Кількість породіль осіб звіт 1470
Кількість новонароджених осіб звіт 1490
Кількість відвідувань в жіночій 
консультації од. звіт 95131

3 ефективності
Середня тривалість перебування породіль 
у пологовому будинку

ДНІВ звіт 3,8

Кількість породіль на одного лікаря ОД. розрахункові дані 25
Кількість відвідувань в ж/к на одного 
лікаря од. X 4530

Кількість жінок, які вчасно стали на облік 
в жіночу консультацію по вагітності днів звіт 1106

(підпис)

Ігор РАВЛІНКО
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ФІЛЯС
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)



1. 0700000

2.

3.

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я______________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради

від 4^-

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 44037972
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0700000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код за ЄДРПОУ)

44037972
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична
0712010 712010 0731 допомога неселенню 1358100000

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та класифікації видатків та програмною класифікацією видатків та кредитування

кредитування місцевого кредитування бюджету) місцевого бюджету)
бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 25541100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 19279100,00 гривень та 
спеціального фонду - 6262000,00 гривень.4.



5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення
III сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020 р. № 25 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік»,рішення сесії від 28.01.2021 року №62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік",рішення VI сесії VIII демократичного скликання від 25.03.2021 р. №224 «Про бюджет Стрийської міської територіальної громади на
2021 рік», рішення VII сесії VIII демократичного скликання №291 від 29.04.2021 року "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення VIII сесії VIII демократичного скликання від 27.05.2021 р. № 364 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 24.06.2021 
р. №418 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення X сесії VIII 
демократичного скликання від 29.07.2021 р. № 486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 
2021 рік", рішення XI сесії VIII демократичного скликання від 26.08.2021 р. № 564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської 
міської територіальної громади на 2021 рік", рішення виконкому міської ради від 22.09.2021р., рішення XIII сесії VIII демократичного 
скликання від 30.09.2021р. №576 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
N з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
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 допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
9. Напрями використання бюджетних коштів 

грн.

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

1 2 3 4 5

1
Забезпечити надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

9462075,00 360000,00 9822075,00

2 Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги 9817025,00 5902000,00 15719025,00



Усього 19279100,00 6262000,00 25541100,00
Ю Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

(грн)

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

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку КНП 
"Стрийська центральна міська 
лікарня" на 2021 рік

6390500,0 770000,0 7160500,0

2
Програма розвитку КНП 
"Стрийська міська дитяча 
лікарня" на 2021 рік

1394600,0 448900,0 1843500,0

3
Програма сталого розвитку КНП 
"Стрийська міська лікарня" на 
2021 рік

3035000,0 531100,0 3566100,0

4
Програма розвитку КНП 
"Стрийська центральна районна 
лікарня" на 2021 рік

8459000,0 4512000,0 12971000,0

Усього 19279100,0 6262000,0 25541100,0
11. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
Завдання 1

Забезпечити надання населенню 
амбулаторно поліклінічної 

допомоги
1 Затрат

Кількість установ од. мережа 4 4
Кількість ліжок денного 
перебування од. ліжкова мережа 81 81

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 329,75 4 30,5 360,25
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів од. штатний розпис 102,00 14,25 116,25



Продукту
Кількість хворих осіб звіт 3769 3769
Кількість ліжкоднів денного 
перебування од. звіт 11335 11335

Кількість відвідувань у 
поліклінічному відділенні од. звіт 130947 130947

3 Ефективності
Завантаженість ліжкового фонду у 
денному стаціонарі ДНІВ розрахунок 140 140

Завдання 2
Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

1 Затрат
Кількість установ од. мережа 4 4
Кількість ліжок у звичайному 
стаціонарі ОД. ліжкова мережа 570 570

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис 796,00 8 804
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів од. штатний розпис 171,0 171

2 Продукту
Кількість хворих осіб звіт 7250 7250
Кількість ліжкоднів у звичайному 
стаціонарі од. звіт 68952 68952

3 Ефективності
Завантаженість ліжко-днів у 
з в и ч ajyjR^^Eaj^ip н ар ах днів розрахунок 121 121

Начал ь ров я ІГОР PABJIIHKO

Погод
Заступник ьник бюджетного відділу

(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Ольга ФІЛЯС
(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)


