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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
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)

04.08,2022№ 43/02.02-04

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

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

1. 0100000 Деражнянська міська рада 04403025

2.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Комунальне некомернійне підприємство "Деражнянська міська багатопрофільна лікарня"

(код за ЄДРПОУ)

2004226

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0112010

(найменування відповідального виконавця)

2QI0 0731 Багатопрофільна стаціонарна

(код за ЄДРПОУ)

медична допомога населению

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 483 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 176 300,00 гривень та

спеціального фонду- 306 850,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон про Державний бюджет України на 2022 рік;,
- Рішення міської ради від 25.02.2021 рокі №6 "Про затвердження "Програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства" Деражнянська міська 
багатопрофільна лікарня" Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки"
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"(зі 
змінами);
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №2 "Про бюджет Деражнянської 
міської територіальної громади на 2022 рік".
- Рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік від 11.02.2022 року
- Рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік від 27.04.2022 року
- Рішення сесії "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік" від 29.07.2022 року
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 забеспечення сталого соціально-економічного розвитку

7. Мета бюджетної програми



Реалізація державної політики у сфері охорони здоров'я, що пере; іає проведення заходів, спрямованих на забезпечеі 
медико-санітарною допомогою

населення доступною, своєчасною, якісною стаціонарною

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 Усього

1 2 3 4 5
І Видатки на функціонування установи 4 176 300.00 306 850.00 4 483 150.00

УСЬОГО 4 176 300,00 306 850,00 4 483 150,00

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>. л 4 5

1
Програма розвитку’ та фінансової підтримки КНП "Деражнянська міська 
багатоїірофільна лікарня" Деражнянської міської ради на 2021-2023 роки в редакції в 
новій редакції від 29.07.2022 року

4 176 300.00 306 850.00 4 483 150.00

Усього 4 1 76 300,00 306 850,00 4 483 150,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п І Іоказники Одиниця 

ВИМІНУ Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

затрат
Ви грати на утримання установи грн. кошторис 4 176 300.00 306 850,00 4 483 150.00

продукту'
кількість установ, яким надано трансферти од. звіт 1.00 0,00 1.00

ефективності -----
І A середньомісячні витрати грн. /' розрахунком 4 176 300.00 306 850.00 4 483 150.00
’ якості /

_______
'■< т 'ЧЛ. ..... .  . ..
\ • ЯЖ відсоток фінансування в іде. \ розрахункбво 100.00 0.00 100.00

А.М Ковпак

(ініціалгр ініціал, прізвище)

пого
Відділ ф 
(Назва міс

Начальник відДї

04.08.2022
(ДЯта'погоіджен

Міськ.

04403525

В. П. Петрів
(ініціали/ініціал, прізвище)


