
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)

01.07.2022№ 36/02.02-04

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

0100000

Комунальне ііскомсрційпс підприємство "Деражнянський центр первинної медико-санітарної 
допомоги” Деражіїянської міської ради Хмельницької області 04403025

2.

3.

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

0110000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0112111

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

. Дсражнянська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

04403025
(код за ЄДРПОУ)

2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надасться 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 2255400000

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

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

(КОД бЮДЖЄТу)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 530 400,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 380 400,00 гривень та

спеціального фонду- 150 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми



- Конституція України;
- Бюджетний кодекс України;
- Закон про Державний бюджет України на 2022 рік;
- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України №283/437 від 26.05.2010 року "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я”;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів ";
- Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992 р. №2801-ХП";
- Рішення сесії Деражнянської міської ради "Про затвердження "Програми забезпечення надання медико-санітарної допомоги населенню Деражнянської міської територіальної 
громади на 2021-2022 роки № 4 від 14.01.2021 року";
- Рішення Деражнянської міської ради "Про затвердження "Програми транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністтю на програмний гемоіаліз до Хмельницької 
обласної лікарні на 2021-2023 роки" №3 від 14.01.2021 року;
- Рішення міської ради від 23.12.2021 №2 "Про бюджет Деражнянської 
міськоїтериторіальної громади на 2022 рік".
- Рішення міської ради від 01.07.2022 №9 "Про внесення змін до бюджету Деражнянської міської територіальної громади на 2022 рік".

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

№ з/п Ціль державної політики

1 підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя, зниження рівня захворювання, інвалідності і смертності

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 Підтримка забезпечення первинної медичної допомоги

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

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

1 2 3 4 5
1 Покращення надання первинної медико-санітарної допомоги 2 3X0 400 0(1 ГИ) 000.00 ’ . 10 400 00

УСЬОГО _______ 2 3X0 4(H),00 150 000,00 2 530 НИМ НІ

11 НІ ІІІ'І11*

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

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Загалі.ний фонд ( 'іісцііілі.ііиіі фонд Vi ьоі о

1 2 3 4 І

1
Програма транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю на 
програмний гемодіаліз до Хмельницької обласної лікарні па 2019-2023 роки 
(Вовковинецька ОТГ)

104 ()()().()() 0 00 НІ 1 000 00

2 Програма транспортування хворих з хронічною нирковою недостатністю па 
пплгпямиий гемоліаліз до Хмельницької обласної лікарні па 2021-2023 роки ______

82 000.00 0 00 HJ (ПНІ (НІ



3 Програма забезпечення надання медико-сані гарної допомоги населенню 
Деражиянської міської територіальної громадина 2021-2022 роки

1 756 400.00 150 000,00 1 906 400.00

4
Програма фінансової підтримки комунального підприємства "Деражнянський 
районний центр первинної медико-санітарної допомоги Хмельницької області" на 2019- 
2023 роки (смт.Вовковинці)

428 000,00 0.00 428 000,00

5

Програма місцевих стимулів для залучення до роботи фахівців з протиепідемічного 
захисту’ населення та забезпечення лікувального процесу пацієнтів з короавірусною 
хворобою COVID-19 комунального некомерційного підприємства ДЦ ПМСД на 2021- 
2025 роки

10 000,00 0.00 10 000.00

Усього 2 380 400,00 150 000,00 2 530 400,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

кількість закладів од. мережа установ 1,00 0.00 1.00
кількість населення осіб статистичні дані 31 339,00 0.00 ЗІ 339,00

продукту
кількість пацієнтів, що підписали декларацію осіб звіт про обсяг медичних послуг 27 050,00 0.00 27 050.00

ефективності
відсоток підписання декларацій В іде. розрахунково 86,30 0.00 86,30

— якості ..........

забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням в іде/ "Укрвак" програмне забезпечення 91.00 0.00 91.00

ї ‘ 9сССС/;с -О
(підине)

А.М Ковпак

В. П. Петрів

(ініціали/ініціал. прізвище)

(ініціали/ініціал. прізвище)


