
і 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)

21.04.2022__________ № 48______ ___________________

1. 0100000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. __________0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

Городоцька міська рада Львівської області____________________
(найменування відповідального виконав^)

26269892
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112010 2010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

1354800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 768 110,00 гривень, у тому числі загального фонду 16 768 110,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



.онституція 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 17.07.2018р. №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. №58 "Про затвердження місцевої Програми фінансової 
підтримки комунального некомерційного підприємства "Городоцька центральна районна лікарня" Городоцької міської ради Львівської області на 2020-2024 р",від 23.12.2021 р. 
№3859 "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» Городоцької міської ради Львівської 
області на 2021-2024 р.”, №3882 "Про бюджетГородоцької міської територіальної громади на 2022 рік".від 26.01.2022 №22/18-4186 "Про внесення змін до Програми фінансової 
підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна лікарня» 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 виконавчого комітету від 24.02.2022 №60 "Про внесення змін у бюджет Городоцької міської територіальної громади на 2022 рік".
Рішення виконавчого комітету від 20.04.2022 №91 "Про внесення змін до Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Городоцька центральна 
лікарня» Городоцької міської ради Львівської області на 2021-2024 р.”, №94 "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
Підвищення якості надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
3 Забезпечення виконання наданих законодавством повноважень

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5

1 Забезпечення діяльності підприємства надання вторинної медичної допомоги населенню 16 768 110,00 0,00 16 768 110,00
УСЬОГО 16 768 110,00 0,00 16 768 110,00

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 фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
"Городоцька центральна лікарня" Городоцької міської ради Львівської області на 2021- 
2024 ц

16 768 110,00 0,00 16 768 110,00

Усього 16 768 110,00 0,00 16 768 110,00



"іч 
и с

ї ї. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 Витрати на оплату енергоносіїв та інших комунальних послуг грн. рішення сесії 9 926 821,00 0,00 9 926 821,00
2 Витрати на утримання працівників грн. рішення сесії 1 211 858,00 0,00 1 211 858,00
3 Обсяг фінансування безкоштовних медикаментів грн. рішення сесії 1 385 000,00 0,00 1 385 000,00
4 Обсяг фінансування пільгових пенсій грн. рішення сесії 2 707 821,00 0,00 2 707 821,00
5 Видатки на проведення поточного ремонту грн. рішення сесії 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00

6 Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентарю

грн. рішення сесії 96 610,00 0,00 96 610,00

продукту
1 кількість установ од. мережа 1,00 0,00 1,00
2 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 4,00 0,00 4,00
4 Кількість людей, які отримують безкоштовно медикаменти осіб форма 20 стат.звітність 350,00 0,00 350,00
5 Кількість людей, які отримують пільгові пенсії осіб форма 20 стат.звітність 5,00 0,00 5,00
5 Кількість прикріплених військовозобов'язаних осіб статистичні дані 728,00 0,00 728,00
5 Кількість об'єктів поточного ремонту од. рішення сесії 1,00 0,00 1,00

ефективності
2 Середні витрати на утримання працівників грн. розрахунок 302 964,50 0,00 302 964,50
3 Відсоток забезпечення населення пільговими медикаментами відс. розрахункові дані 100,00 0,00 100,00
4 Середній розмір пільгової пенсії грн. розрахунок 45 130,00 0,00 45 130,00
5 Середня вартість одного поточного ремонту грн. розрахункові дані 1 440 000,00 0,00 1 440 000,00

якості
2 Динаміка кількості пільговиків до попереднього року відс. розрахункові да1їг ~ : 80,00 0,00 80,00
3 рівень забезпеченості пільговими пенсіями відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00
5 Відсоток виконання поточних ремонтів відс. розрахуй ко в і дан і 100,00 0,00 100,00

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Городоцької міської ради
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