
УКРАЇНА

ЖА МІСЬКА РАДА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВ Ч ИЙ КОМІТЕТ

Відділ охорони здоров ’я Стрийської міської ради
Н А К А З

Стрий

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми

Відповідно до її. 1.10 Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих 
бюджетів Ав про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України Іро деякі питання запровадження програмно-цільового
методу скл-тле і : т ; ,нсв і бюджетів " (зі змінами) та Рішення ІН сесії VIII
демократичного скликання від 22.12.262(;р. №25 “Про бюджет Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік’' та Рішенйя сесії Стрийської міської ради від 
25.03.2021 року №224 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 рік», рішення сесії Стрийської міської ради від 
29.04.2021 року №291 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територіальної громади на 2021 р к». рішення VIII сесії VIII демократичного скликання 
Стрийської місько) та: о 2 2 «21 року №364«Про внесення змін до показників
бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік», рішення ЇХ 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 ро:л N7786 «Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
територ ■ : , 2.2 1 /..«-у рішених XI сесії VII! демократичного скликання
Стрийської місько? раді 2o.0d.2021 року №564.

НАКАЗУЮ:
1. Внести зміни в Паспорт бюджетної програми міського бюджету на 2021 рік.
2. Бухгалтеру відділ}7 охорони • здооов’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 гакил зззак^^аадпаспорту бюдже гної програми
за звітний бюджетний sepia:: \ тшдслгиі: хЖіиасотдіБ^кі гвітів.

3. Контроль за виконанням цього наказ}

С.КарманТ,в.о,нач



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 розпорядки

Огрийської міської ради

Паспорт
бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2021 рік

_____________________<)7 пЮйй
V ї Ірограмної класифікації)f идаїків їй кредитування

Відділ «морони адороУ» Стрийеької міської ради 
«ого бюджету) (найменував,-; озонного розпорядника коштів місцевого бюджету)

___ ___ 07і0000____________ _____ __ Відділ охерсяв здоров’я Стрийеької міської ради
(года Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконання)

07 І 7322 7322 0443 „ .
____________ ________ _ _____ _ ________ _____ _ _____________ ______т - даедичгшх установ та

(код Програмної класифікації видатків та (код Типової (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою пруг-
кредитування місцевого бюджету) програмної класифікації видатків та видатків та кредитування місцевого бюдж

класифікації видатків та кредитування бюджету) 
кредитування місцевого

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень і бюджетних асигнувань - 9345730,00 гривень, у тому числі загального фонду 
фонду - 9345730,00 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 28.01.2021 р. №62 "Про/Внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 
рік", 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 сесії Стрийської міської ради від 29.04.2021 року №291 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської

5. 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 сес-’ Хні демократичного скликання від 2У Об ~021р 
№418 "Про внесення змін до показників бюджету Стрияеької міської територіальної громад’-- 2021 рік", рішення X сесії VIII дем^"рд"'!чного 
скликання віл 29.07.2021р. №486 "Про внесення змін то показників бюджету Стрийсько’’>— — територіалг ної гр- ’ лди на 20?: -X- рішення XI 
сесії VIII демократичного скликання від 26.08.2021р. №564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної громади 
на 2021 рік".

Цілі державної політики, на досягнення яких сіфямтіььаа реалізація бюджетної програми_______ __________
________________________ __________________________ Ціль державної політики

Реконструкція медичних установ та закладів__  ________

Мета бюджетної програми: Реконструкція медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми

Реконструкція медичних установ та закладів вторинної ланки
Реконструкція медичних уст анов за закладів первинної ланки

3 Виготовлення проектно кошторирисної документації

Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрям и вико ристания 

бюджетних коштів
Заі адг кий фонд Спеціальний фонд Усього

Реконструкція медичних 
установ та закладів вторинної
ланки

7 719 930,00 7 719 930,00



■ 2
Реконструкція медичних 
установ та закладів первинної
ланки

1 161 800,00

‘ % ...  .-

1 161 800,00

Виї отовлення проектно- 
кошторисної документації

464 000.00 464 000,00

Усього------—_------------------------------------------------ ---- 9 345 730,00................. , 7____________

Перелік місцевих / регіональна* про- рам, що виконається у складі бюл -ж--• програми:

Сгрн)
паимен*, нлння місцевої
регіональної програми

плий фонд .НИЙ фон, У сього

з 4
' Ірограма розвитку КН11

5 655 5 ■•• LOO
• СЦМЛ" на ’021 рік

- IpOi'pUMll рО’ЗВИ’і ічу ЮтІІ
’ЦПСМД м.Стрия” на 2021 руН

748 ()гп'.н'О

Програма розвитку КНП
300 000,00

"СМДЛ" на 2021 рік 300 000,00

Програма розвитку КНП 
"СМЛ" на 2021 рік

100 000,00 100 000,00

Програма розвитку КНП
4 538 900,00 4 538 900,00

' СЦРЛ" на 2021 рік
- * .

Усього 9 345 730.00 9 345 730,00 ч

Результативні показники бюджетної програми:

Показник
Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеї: іальний фонд

. .....  ..

Усього

1 2 -т 4 5 6 7



1 затрат

Обсяг реконструкції об'єктів кв.м
технічна

документація

Обсяг реконструкції об'єктів п.м
' ^технічна 
документація

продукту  . .—
Кількість об’єктів, які
планує і ься рбкої1 оуюваї и

од. мережа

~7—---------- :---------- “-----------------ефективносг-

Середні витрати па 1 кв. м. 
реконструюю об'єкта

• ■! - ктно-
г торисна

Середні ви ,• 
реконструк

гис.грн.
зектно-

кошторисна
юкументація



2 325,4 2 324.4

350,0 350,0

4 4

7,14 • 2 857,14

Святослав Карман
(Власне ім'я 1ІР13ВИІ і IE)

Лариса КОВАЛЬ
(Вл і̂ТІмТпрЙВЙЩЕ)



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

■\ ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий докумені
Наказ відділу охорони здоров'я_____________________________________

Стрийської міської ради_____ _____
(найменування головнею розпорядника коштів місцевого бюджету')

Паспорт
бюджетної дропжми місцевої о бюджету на 2021 рік

_ Г _ 0700000 ___________________ __________ _ Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
кед Програмної класифікації видатків іа кредитування місцевого бюджету) (тгайм;’мучання головного розпорядника коштів місцевого

. бюджету)

2. 0700000 КНП '’Центр первинної медико- санітарної допомоги м- Стрия"
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

44037972
(кодзаЄДРПОУ)

42224043
(кодзаЄДРПОУ)

3. ' 0712»і І
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевої о бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної (медико-

2 і і 1__________0126_____________________________ санітарпайдопомоги __ ___ «р
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджечу)

кредитування місцевою бюджету) бюджету)

1358100006
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3743400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3743400,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

Ч



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення 
ІП сісії VIII демократичного скликання від 22.12.2020року №25 "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на 
2021 рік",рішення сесії Стрийської міської ради від 28.01.2021р.№62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської 
тереторіальної громади на 2021 рік",рішення VI сесії VI демократичного скликання від 25.03.2021 року №224 "Про бюджет Стрийської

5. міської тереторіальної громади на 2021рік", рішення УИГсесії 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 XI сесії 
VIII демократичного скликання від 26.08.2021 р. № 564 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної 
громади на 2021 рік".

6. Цілі державн- 'ї політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджет ної прог рами

N з/п Ціль державне політики
І д знищення рівня надання медичної д оі і та збсрежс.ч я здоров'я населенн;.

7. Мета бюджетної програми ІІідвишеиня рівня надання медичноїдопомоги та • •р - кення здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

N з/п
1 Збережегння та покращення здоров'я населення, забезпечення якісної та кваліфікаційної меди шзї допомоги

9. Напрями використань бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5
Оплата енергоносіїв 544400 544400

О
Забезпечення хворих 

пільговими
медикаментами

3000000 3000000



]50000 І 50000• 3

Проведення 
поточного ремонту 

приміщення та 
встановлення пандусів

4
Придбання
компютерів

49000 49000

Усього 3743400 3743400

,,, Перелік місцевих / регіональних програм, що в -ксї-т ться у сю : бюджетної програми.

- Uta

N з/п
Найменування

місцевої / регіональної!
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

J
і • 2 з L 4 5 ,

Програма розвитку
1 КНП ЦПМСДм. 37434001 3743400

Стрия на 2021 рік
Усього 3743400І 3743400

Результативні показники бюджетної програми:

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

1 оз 4 6
1 затрат

кількість установ шт. 1
кількість штатних
одиниць ОД- штатний розпис 134 134

в т.ч.лікарі од. штатний розпис 46
в т.ч.на пільгові
медикаменти

грн. 3000000 3000000

2 продукту



кількість одержувачів
пільгових
медикаментів

осіб звіт

3 ефективності

 J

середня вартість 
пільгових 
медикаментів на 
одні!? о одержувача

грн. розрахунок



773 773

3831

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

3881

(Власне ім'я ПИЗВИІіі!.

S



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорон здоров'я

то розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної прю рами місцевого бюджету на 2021 рік

_______ 0700000
(кд Програмно; ісс. . Ж,,.. ... зида. сів та кредитування місцевого бюджету)

0700000

(йТд Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Рідділ охорони { Д е-нйськ'^ міськоїради
(найменування голаяного розпорядника коштів мі ?цевого бюджету)

Відділ окороки здорон'н Счрайсько: міської радв
(наймеііування відповідального виконавця)

44037972
(код за ЄДРПО ■ і

44037972
(код заЄДРПОУ)

0712010 712010 0731
(код Програмної класифікації видатків та

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

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24673100,00 гривень, 
спеціального фонду - 5816000,00 гривень.

Ба., з і «профільна стаціонарна медичне 
допомога аеесленню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
про» рамною класифікацією видатків та кредитування

місцевого бюджету)

01MV

13581О0У0С
(код бюджету)

числі загального фонду - 18857100,00 гривень та



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 па 2 )21 рік", рішення VIII сесії VIII де д- д личного скликання від 27.05.20 4 50 > ’Про внесення змін до
показників бюджету' Стрийської міської територіальної громади на: рік о рішення IX сесії VIII ;юмокр^т"т тт "г"- скликання від 74.06,2021 
р. №4 і 8 "Про внесення змін д- показників бюджету- Стрийської мітьл~' територіальної громади на 202 1 ріт: т'т-’ння X сесії VIII 
демократичного скликання від 29 07.2021 р. № 486 "Про внесені’ і т. : до показників бюджету' Стриг ■ т : ■■ ої територіальної громади на
2021 рік”, рішення XI сесії VIII демократичного скликання від 26 772 2ір. №564 "Про внесення зміг л:із бюджет у Стрийської
міської іериз.оріальної громади на 2021 рік".

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реал.» за» > ■ ; • юджетної програми__________
політики

Підвищення рівня надання ь лячної допомоги ібережеяня здор от ’населення

Мета бюджетно; програми ’Підвищення рівня надання медичної дополю д ~л г-ерсження здоров'я населення

ї,ж с гної 11 ро гр‘ я ми
’-МВД ІІ!Я

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
О
Z Забезпечення падання населенню стаціонарної медичної допомоги
9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п

--------- ------- --------------------
Паї ірями використання 

бюджетних коштів
Спеціальний фонд Усьої о

І 2 3 4 5
Забезпечити падання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

9462075,00 360000,00 9822075,00

о Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

9395025,00 5456000,00 14851025,00

Усього 18857100,00 5816000,00 24673100,00
, п Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:



1 V.
(грн)

N з/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд і Спеціальний фонд Усього

1 2 3 "5 4 5

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

5990500.0 426000,0 6416500,0

Програм.; р ; /витку КНП 
"Стрийська міська дитяча 
лікарня' нз 021 рік

00.0 1719500,0

Програма омалого розвитку КНП
міська лікарня" на

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

80'0000,0 12971000,0

Усього

1 і. Результативні показники бюджетної програми

N з/п Показник Одиниця виміру
Джерело

інформації

г~
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 з Л 7^

Завдання 1
Забезпечити надання населенню 

амбулаторно поліклінічної 
допомоги

1 Затрат
Кількість установ од. мережа н-
Кількість ліжок денного 
перебування

од. ліжкова мережа 81 81

Кількість штатних одиниць ОД- штатний розпис 30,5 360,25
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів

штатний розпис 102,00 14,25 116,25

2 Продукту
Кількість хворих осіб звіт 3769—— — J 3769



Кількість ліжкоднів денного 
перебування

од. звіт і 1335 11335

Кількість відвідувань у
Н1 )Л іклі нічному ві дд і денні

од. звіт і 30947 130947

3 Ефективності
Завантаженість ліжкового фонду у 

і ; те - стаціонарі
розрахунок 140

Завдання 2
Забезпечити надання населенню 
піціонарної медичної допомоги

Кількість установ
Кількість ліжок у звичайному
стаціонарі

од. ліжкова м ережа 570

Кількість штатних одиниць штагний розпис 804

лькість штатних одиниць у т.ч.
ОД- штатли й оозлис « / цО 171

о Продукту
Кількість хворих осіб ЗВІТ / ja-’v 7250
Кількість ліжкоднів у звичайному 
стаціонарі

птт -иЬІІ
А-

68952
■*** 68952

— —
Ефективності .................... ........ .............
Завантаженість ліжко-диів у 
з вича иних стаціонарах

днів
........ .........

розрахунок 121 121

Святослав КАРМАН 
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

І


