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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження міського голови
Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст 
обласного та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення,
селищних, сільс________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18. 10.2022 №  154

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних,
1. 0100000 Київськоїта Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та 26269892

_______________________________  республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, сільс__________  _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. _________ 0110000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городонька міська рада Львівської області___________________
(найменування відповідального виконавця)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2111 0726

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Первинна медична допомога населенню, що надасться 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги____________________________________________

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 6 196 429,71 гривень, у тому числі загального фонду 6 146 439,71 гривень та

спеціального фонду- 49 990,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні цільові програми», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 
соціального розвитку», Закон України "Про охорону здоровя населення"; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоровя від 26 травня 2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку 
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоровя"; Наказ Міністерства фінансів України від 17.07,2015 №648 "Про затвердження типових форм 
бюджетних запитів для формування місцевих бюджетів ( із змінами, внесекними наказом Міністерства фінансів України від 17.07.20І8р. №617) і "Охорони здоровя"; Наказ Міністерства фінансів України від 
20.09.2017р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення сесії міської ради від 22.12.2020р. №59 "Про затвердження місцевої Програми 
фінансової підтримки комунальною некомерційного підприємства "Городонькнй центр первинної медико-санітариої допомоги" Городоцької міської ради Львівської області на 2020-2024 р", від 23.12.2021 р. №3882 
"Про бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік, №3858 "Про внесення змін в рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. № 59 „Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного під-нрисмства «Городоцький районний центр первинної мед ико-са ні тарної допомоги» Г ородоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р.”, від 26.01.2022 №22/18-4187 "Про 
внесення змін в рішення сесії міської ради від 22.12.2020 р. № 59 „Про затвердження Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р.”, №22 18 4195 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконкому від 20.04.2022 №90" Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітариої допомоги» 
Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р.".
Рішення виконкому від 25.05.2022 №1 ІЗ" Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р." та №114 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”. Рішення виконкому від 25.08.2022 "Про внесення змін до 
Програми розвитку та фінансової пітримки комунального некомерційного підприємства "Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги" Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024р.", 
№223 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення виконкому від 22.09.2022 №271 "Про внесення змін до Програми розвитку та фінансової пітримки комунального некомерційного підприємства "Городоцький центр первинної медико-санітарної допомоги" 
Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024р.", №282 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік”.
Рішення виконавчого комітету від 12.10.2022 №310 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення пріоритетності охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного функціонування закладів первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування закладів первинної медичної допомоги 6 146 439,71 49 990,00 6 196 429,71

УСЬОГО 6 146 439,71 49 990,00 6 196 429,71

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5



1
Програма розвитку та фінансової підтримки КНП «Г'ородоцький районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Городоцької міської ради Львівської області 
на 2021-2024 р.”

6 146 439,71 49 990,00 6 196 429,71

У с ь о г о 6 146 439,71 49  9 9 0 ,0 0 6 196 429 ,71

1. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
з а т р а т

1 Обсяг видатків на енергоносії грн. розрахунок 1 953 929,71 0,00 1 953 929,71
2 Видатки на забезпечення хворих пільговими медикаментами грн. кошторис 520 000,00 0,00 520 000,00
3 Видатки на заробітну плату працівників грн. кошторис 2 870 000,00 0,00 2 870 000,00
4 Витрати на проведення поточного ремонту приміщень грн. кошторис 0,00 0,00 0,00

5
Видатки на забезпечення медикаментами, перев’язувальними 

матеріалами та медінструментарію та медичними засобами осіб та 
дітей з інвалідністю

грн.
рішення виконавчого комітету

763 010,00 0,00 763 010,00

6 Видатки на оплату послуг (крім комунальних) грн. рішення виконавчого комітету 13 000,00 0,00 13 000,00
7 Видатки на закупівлю обладнання довгострокового користування грн. рішення виконавчого комітету 0,00 49 990,00 49 990,00
8 Витрати на придбання предметів, матеріалів та обладнання грн. рішення виконавчого комітету 26 500,00 0,00 26 500,00

п р о д у к т у

1 Кількість хворих, які отримують медикаменти по пільгових 
рецептах осіб розрахунок 380,00 0,00 380,00

2 Кількість установ од. статут 1,00 0,00 1,00
3 Кількість працівників, що отримують заробітну плату од. штатний розпис 16,00 0,00 16,00
4 Кількість відремонтованих приміщень од. звітність 0,00 0,00 0,00
5 Кількість закупленого обладнання од. кошторис 0,00 1,00 1,00

е ф е к т и в н о с т і
1 Середні витрати енергоносіїв на одну установу грн. розрахунок 1 949 000,00 0.00 1 949 000,00

2 Середні витрати на 1 хворого для придбання пільгових 
медикаментів грн. розрахунок

1 368,42 0,00 1 368,42

3 Середня сума заробітної плати грн. розрахункові дані 179 375,00 0,00 179 375,00
4 Середня вартість поточного ремонту приміщення грн. розрахункові дані 0,00 0,00 0,00
5 Кількість проведених обстежень на обладнанні од. розрахункові дані 0,00 2 400,00 2 400,00

я к о с т і
1 Рівень забезпеченості енергоносіями відс. 100,00 0,00 100,00
2 Рівень забезпеченості медикаментами відс. ^  ^503рЯіуі<0А^^ 100,00 0,00 100,00
3 Рівень забезпеченості заробітною платою відс. У .  ^ % Ш і к о 0 д а і 4 100,00 0,00 100,00
4 Ступінь виконання поточного ремонту відс. / 0,00 0,00 0,00

Міський,,
|ІШ П І

В.В Ременяк
(ініціали/ініціал, прізвище)

рї міської ради 
ну)

Г.Я Турковська
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


