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

Стрий

Про внесення змін до паспорта
бюджетної програми

Відповідно до ітЛЛО 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 ПІ 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 сесії Стрийської міської ради від 29.04,2021 року №291 «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».

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 виконання паспорту бюджетної
програми за звітний бюджетиию^^юДїуЛрцЖ^ний строк після подання звітів.

3. Контроль за виконанням за собою.
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Начальник відділу охорони Жя І.Равлінко
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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 ,?/л N //'/Ґ

Паспорт
бюджетної прог рами місцевого бюджету на 2021 рік

І. 0700000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради 44037972

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

2. 0710160

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

44037972

3.

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

(код за ЄДРПОУ)

__________ 0712010 ___
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

712010 0731
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету»)

Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога неселенню

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

місцевого бюджету)

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 24630200,00 гривень, у тому числі загального фонду - 18857100,00 гривень та 
спеціального фонду - 5773100,00 гривень.

4.



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 Сгрийської 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".

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

1 Підвищення рівня надання медичної допомоги га збереження здоров'я населення
7. . Мета бюджетної програми .Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програ м и
N з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о3 4 5

1
Забезпечити надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 
допомоги

9462075,00 360000,00 9822075,00

2
Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

9395025,00 5413100,00 14808125,00

Усього 18857100,00 5773100,00 24630200,00

і о 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 
лікаря" на 2021 рік

5990500,0 370000,0 6360500,0

2
Пройма розвитку КНГІ 
"СтрийсьАа міська дитяча 
лікарня" на 2021 рік

1372600,0 360000,0 1732600,0

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

3035000,0 531100,0 3566100,0

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

8459000,0 4512000,0 12971000,0

Усього 18857100,0 5773100,0 24630200,0

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру
Джерело

інформації
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 'Т 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 30,5 360,25
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів

ОД. штатний розпис 102,00 ч- 14,25 116,25

2 Продукту



Кількість хворих осіб звіт
Кількість ліжкоднів денного 
перебування од. звіт

Кількість відвідувань у 
поліклінічному відділенні од. звіт

3 Ефективності
Завантаженість'ліжкового фонду у 
денному стаціонарі

днів розрахунок

Завдання 2
Забезпечити надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги

1 Затрат
Кількість установ од. мережа

•
Кількість ліжок у звичайному 
стаціонарі ■ ОД. ліжкова мережа

Кількість штатних одиниць ОД. штатний розпис
Кількість штатних одиниць у т.ч. 
лікарів од. штатний розпис

2 Продукту
Кількість хворих осіб звіт
Кількість ліжкоднів у звичайному 
стаціонарі ОД. звіт

3 Ефективності
Завантаженість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах

днів розрахунок

Дата погодження

Начальниі

ПОГОД
Начальн

ров я



3769 3769

11335 11335

130947 130947

340 140

4 4

570 ‘ 570

796,00 8 804

171,0 171

7250 7250

68952 68952

12! 121

w
Ігор РАВЛІНКО

(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ
(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 хоштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради ____________________________________

від N /X/"

Паспорт
бюджетної прої рами місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000 Відділ охорони здоров'я 44037972
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головної о розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0700000 КНП "Стрийський пологовий будинок" 26308630
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Лікарсько-акушерська допомога
3. 0712030 2030 0733_________ вагітним,породіллям та новонародженим 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 - 2827600,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2567600,00 гривень та 
спеціального фонду - 260000,00 гривень.

і

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 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".



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

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

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

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

2567600,00 260000,00 2827600,00

Усього 2567600,00 260000,00 2827600,00

і Перелік місцевих / рег іональних 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"

2567600,00 260000,00 2827600.00

Усього 2567600,00 260000,00 2827600,00

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



затрат
Кількість пологових будинків од. мережа

Кількість ліжок од. мережа

Кількість штатних одиниць од. штатний розпис

Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів од. штатний розпис

Кількість штатних одиниць у т.ч. лікарів 
з них у жіночій консультації

од. штатний розпис

продукту
Кількість ліжко-днів в звичайному 
стаціонарі

тис.од. звіт

Кількість породіль осіб звіт

Кількість новонароджених осіб звіт
Кількість відвідувань в жіночій 
консультації

од. звіт

ефективності
Середня тривалість перебування породіль 
V пологовому будинку

днів звіт

Кількість породіль на одного лікаря од. розрахункові дані
Кількість відвідувань в ж/к на одного 
лікаря

од. X

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

ДНІВ звіт

Начальник відділу охорони здоров'я

м. її.



_1__
85

220,25
57,5

21,0

22,1

1470
1490

95131

3,8

25

4530

1106

Ігор РЛВЛІНКО_____________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ ______
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Наказ відділу охорони здоров'я _______________________

(найменування головног о розпорядника коштів місцевого бюджету)

Стрийської міської ради _____________________ _
р.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021____ рік

1. 0700000 ______ ____ ___ _____________Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради__________________ 44037972______
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого (код за ЄДРПОУ)

бюджету)

• 2. 0700000 _________________________ '____________ Стрийська міська стоматологічна поліклініка __________________  26308646_______
і код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 07(2100 2(00 722 Стоматологічна допомога населенню 13581000000_____
(код Програмної класифікації видатків (код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою прої рамною (код бюджету)
та кредитування місцевого бюджету) класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -__536600,00 гривень, у тому числі загального фонду - _536600,00 гривень та
спеціального фонду - 00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення Іії 
сесії VIII демократичного скликання від 22.12.2020року №25 "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на 2021 рік",рішення сесії 
Стрийської міської ради від 28.0 і ,2021р.№62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської тереторіальної громади на 
202і рік", рішення VI сесії VI демократичного скликання від 25.03.2021 р. № 224 "Про бюджет Стрийської територіальної громади на 2021 f

s рік", рішення VII сесії VIII демократичного скликання від 29.04.2021 року №291 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської
тереторіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демократичного скликання від 24.06.2021 року №418 "Про внесення змін до €#
показників бюджету Стрийської міської тереторіальної громади на 2021 рік", рішення X сесії VIII демократичного скликання від 29.07.2021 року ** 
№486 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської тереторіальної громади на 2021 рік".



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

і 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
Стоматологічна допомога населенню

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 
належної лікувально- 

оздоровчої та 
прфілактичної 

стоматологічної допомоги

536600 536600

Усього 536600 536600

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
Програма розвитку КНП 
"Стрийська міська 
стоматологічна поліклініка"

536600 536600

Усього 536600 536600

і 1. Результативні показники бюджетної програми:

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



1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних
одиниць од штатний розпис 40,5 12,75 53,25

L продукту
Кількість лікарських 
відвідувань

осіб план 22838 22838

3 ефективності

Кількість пролікованих 
пацієнтів на одного лікаря

осіб план 614 614

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

Лариса КОВАЛЬ _________________________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

ч



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

Стрийської міської ради
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

^/■/^ Аг

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000_____ _____ _______________________________________Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

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

44037972
(код за ЄДРПОУ)

42224043
(код за СДРПОУ)

3. 0212111
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

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

______ 2111__________0726_______________________________ санітарнордопомогк____________
(код Типової програмної (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікації видатків та видатків та кредитування класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) бюджету)

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3694400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 3694400,00 гривень та 
спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення
III сісії VIII демократичного скликання від 22.12.2020року №25 "Про бюджет Стрийської міської тереторіальної громади на
2021 рік",рішення сесії Стрийської міської ради від 28.01.202 і р.№62 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської

5. тереторіальної громади на 2021 рік",рішення VI сесії VI демократичного скликання від 25.03.2021 року №224 "Про бюджет Стрийської 
міської тереторіальної 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".



Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

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 Збереження та покращення здоров'я населення, забезпечення якісної та кваліфікаційної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
1 . Оплата енергоносіїв 544400 . 544400

2
Забезпечення хворих 

пільговими
медикаментами

3000000 3000000

3

Проведення 
поточного ремонту 

приміщення та 
встановлення пандусів

150000 150000

Усього 3694400 3694400

, о Перелік місцевих І регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
Црн)

N з/п
Найменування 

місцевої/ регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Програма розвитку 
КНП ЦГЇМСД м.
Стрия на 2021 рік

3694400 3694400



Усього 3694400

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру
S

Джерела інформації

1 2 3 4
1 затрат

кількість установ шт.
кількість штатних
одиниць

од. штатний розпис

в т.ч.лікарі од. штатний розпис
в т.ч.на пільгові
медмкаменти

грн.

продукту

•

кількість одержувачів
пільгових
медикаментів

осіб звіт

□
J ефективності

середня вартість 
пільгових 
медикаментів на 
одного одержувача

грн. розрахунок

М. II



3694400|

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

5 6 7

1 і

134 134

46 46

3000000 3000000

773 773

3881 388!

Ігор РАВЛІНКО ____________
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Лариса КОВАЛЬ ___________________ '
(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерст ва 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

■ Of? ^^7. //ТҐ

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0710000 Відділ охорони здоров'я Стрийської міської ради
(код Програмної класифікації видатків іа кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

44037972
(код за ЄДРПОУ)

________________ 0710160__________ _________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

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

44037972
(код за ЄДРПОУ)

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів
(код Програмної класифікації видатків та 

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

класифікації видатків та кредитування бюджету) 
кредитування місцевого

бюджету)

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

1358100000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 9545730,00 гривень, у тому числі загального фонду 
фонду - 9645730,00 гривень.

гривень та спеціального
4.



Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", рішення ПІ 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 сесії Стрийської міської ради від 25.03.2021 року №224 "Про внесення змін до показників бюджету Стрийської міської територіальної

5. 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 рік", рішення VIII сесії VIIJ демократичного скликання від 27.05.2' >2 і р. № 364 "Про внесення змін до 
показників бюджету Стрийської міської територіальної громади на 2021 рік", рішення IX сесії VIII демокр тч много 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".

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

1 Реконструкція медичних установ та закладів

7. Мета бюджетної програми: Реконструкція медичних установ та закладів

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Реконструкція медичних установ та закладів вторинної ланки
2 Реконструкція медичних установ та закладів первинної ланки
3 Виготовлення проектно кошторирисної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів 
гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Реконструкція медичних 
установ та закладів вторинної
ланки

7 919 930.00 7 919 930.00



■2
Реконструкція медичних 
установ та закладів первинної
ланки

1 161 800,00 1 161 800,00

3
Виготовлення проектно- 
кошторисної документації

464 000,00 464 000,00

Усього • 9 545 730,00 9 545 730.00

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 
."СЦМЛ" на 2021 рік

3 658 830,00 3 658 830,00

2
Програма розвитку КНП 
"ЦГІСМД м.Стрия" на 2021 рік

748 000,00 748 000,00

3
Програма розвитку КНП 
"СМДЛ" на 2021 рік

300 000,00 300 000,00

4
Програма розвитку КНП 
"СМЛ" на 2021 рік 300 000,00 300 000,00

5 Програма розвитку КНП 
"СЦРЛ" на 2021 рік

4 538 900,00 4 538 900,00

Усього 9 545 730,00 9 545 730,00

1!. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7



. 1 затрат

Обсяг реконструкції об'єктів кв.м
технічна

документація
2 325,4 2 324,4

Обсяг реконструкції об'єктів II. м
технічна

документація
350,0 350,0

2 продукту
Кількість об'єктів, які 
і шануєт ься реконструювати

од. мережа 4 4

3 ефективності

Середні витрати на 1 кв. м. 
реконструкції об'єкта

тис.грн.
проектно-

кошторисна
документація

3 414.08 3 414.08

Середні витрати на 1 пог. м. 
реконструкції об'єкта

тис.грн.
проектно-

кошторисна
документація

2 857,14 2 857.14

Начальник відділу охорони здоров'я 

ПОГОДЖЕНО:

Ігор РАВЛІНКО 
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)

Лариса КОВАЛЬ 
'(Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ)

і


