
УКРАЇНА  
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩ НА РАДА 

Долинського району Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від « » 2020 року № /S' смт.Вигода

Про внесення змін 
до паспорту бюджетної 
програми на 2020 рік

Керуючись ст.20 Бюджетного кодексу України, пп. 20 ч .4 с т  42 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних 
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання затверджених наказом Міністерства 
фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання 
та виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014 №836 (у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018року №1209) взявши до уваги рішення Вигодської 
селищної ради від 18.02.2020 року № 460-14/2020 «Про внесення змін до селищного бюджету 
на 2020 рік»

1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної програми Вигодської 
селищної ради на 2020 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування:
0122010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню».

ласти на фінансовий відділ селищної
ради.

Я.Я. Наум



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
роз 1 КШЯДЖеННЯ VLI:Ulі одської селищної ради .   *
від /4Q __________   2020 року № ( i t 7 .
(найменування головного розпорядника коштів державного бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0100000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0120000 Вигодська селищна рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3.
0122010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 4873524,00 гривень, у тому числі загального фонду 3949600,00 гривень та спеціального фонду 
923924,00 гривень.
5. П ідстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 №254/96), Бюджетний кодекс У країн и (Закон від 08.07.2010 
Ж 2456-УІ),Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров"я". Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №  836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів". Наказ МФУ. MQ3 України від 26.05.201 Ор №283/437 "Про 
затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров"я".
рішення Вигодської селищної ради №460-14/2020 від 18.02.2020р "Про внесеня змін до селищного бюджету на 2020 рік" 
6.Цілі державної політ ики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/ п Ціль де ржа в н ої п ол і т и к и

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

7. Мета бюджет ної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Разом

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 3 918 600 3 918 600
2 Придбання медичного обладнання та комп"ютерної техніки 31 000 728 924 728 924 728 924

3
Поставка ліцензії медичного програмного забезпечення медичної 
інформаційної системи 195 000 195 000 195 000

Усього 3 949 600 923 924 923 924 4 873 524



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
(гри)

Найменування м ісц ево ї/  регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний фонд Разом

11. Результативні показники бюджетної програми (гри)
№
з/п

Показники
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

] 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість установ од. Мережа закладів 1 1 2
кількість штатних одиниць од. Ш татний розпис 104,25 4,5 108.75
у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 18,5 1 19,5
кількість ліжок у звичайних стаціонарах. од. Ф орма 20 50 - 50

2 продукту -

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. Ф орма 20 15 560 - 15 560
кількість лікарських відвідувань осіб Ф орма 20 32 821 - 32 821
кількість пролікованих хворих у стаціонарах осіб Ф орма 20 1 463 1 463

3 ефективності -

завантаженість л іжкового фонду у звичайних стаціонарах ДНІВ Ф орма 20 297,8 - 297.8
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Форма 001-3/0 10,1 - 10,1

4 якості -

рівень виявлення захворю вань на ранніх стадіях % Ф орма 12 68,5 - 68,5
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях

% Ф орма 12
70,5 - 70,5

зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % / / Форма  12 0,5 - 0,5

T T J f  і z і л і х% ^ ^
Керівник установи головного розпорядника бюджети ИХ КОШТІВ

П О Г О Д Ж Е Н О  

Керівник фінансового органу * 0 4 3 5 5 ^

Я.Я.Наум

(ініціали та прізвище) 

Я.В.Василів

(ініціали та прізвище)


