
( 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 

Виконавчий комітет Заводської міської ради

(найменування головного розпорядника

23.06.2021 р. № 57

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

коштів місцевого бюджету )

1 . 0200000 Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

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

2. 0210000 Виконавчий комітет Заводської міської ради 43961199
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . 0212111 2111

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

^ 1 2 6  Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
_________________ первинної медичної (медико-санітарної) допомоги________________

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

16558000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -151000 гривень , у тому числі загального фонду -  151000 гривень та спеціального фонду -  0 
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Постанова 
КМУ від 28.02.2002 №228 "Про затвердження порядку складання, розгляду , затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" зі змінами; наказ від 2 
грудня 2014 року №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів/ Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу" ; Наказ 
Міністерства фінансів України від 29 грудня 2002 року №1098 "Про паспорти бюджетних програм", Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та використання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836; Постанова КМУ від 11.07.2002 № 955 "Про затвердження програми надання громадянам 
гарантованої державної безоплатної медичної допомоги", рішення третьої сесії 8 скликання №2 Заводської міської ради від 24.12.2020року "Про бюджет Заводської міської 
територіальної громади на 2021 рік"зі змінами та доповненнями.

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

Ціль державної політики№
з/п



Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми
№
з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 151 000 0 151 000
Усього 151 000 0 151 000

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

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

і 2 3 4 5

1 Програма соціального і економічного розвитку Заводської міської територіальної громади на 2021-2023 роки 151 000 0 151 000
Усього 151 000 0 151 000

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело

інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 з а т р а т

обсяг видатків для забезпечення організації роботи закладу грн. кошторис 151 000,00 0,00 151 000,00
кількість закладів, що потребують підтримки од. мережа 1,00 0,00 1,00

2 п р о д у к т у

кількість закладів, яким планується надання підтримки од. мережа 1,00 0,00 1,00
3 е ф е к т и в н о с т і

середня сума підтримки одного закладу , грн. кошторис ^ 151 000,00 о о О 151 000,00
4 ЯКОСТІ




