
ЛИСИ ЧАН СЬКА М ІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
міського голови

м.Лисичанськ № (3jf
Про внесення змін до розпорядження  
міського голови від 19.02.2019 №  88

Керуючись Бюджетним кодексом України, наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами, 
наказом Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», 
рішенням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 №55/842 «Про міський 
бюджет на 2019 рік»:

ЗО Б О В’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 19 лютого 2019 року 
№ 88 та викласти паспорт бюджетної програми на 2019 рік по головному 
розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КГЖВКМБ -  0110180 «Інша діяльність у сфері державного управління»;
КПКВКМБ -  0118230 «Інші заходи громадського порядку та безпеки»;

КПКВКМБ -  0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»;

КПКВКМБ -  0112100 «Стоматологічна допомога населенню»;
КПКВКМБ -  0112111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»;
КПКВКМБ -  0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет»;
КПКВКМБ -  0112151 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

охорони здоров’я»;
2. Паспорт бюджетної програми на 2019 рік по КПКВКМБ - 0118220 

«Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення», затверджений 
розпорядженням міського голови від 19.02.2019 №88 вважати таким, що втратив 
чинність.



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 від 11.03.2019 №  131_____ ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000_____________________________ Лисичанська міська рада Луганської області
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Лисичанська міська рада Луганської області
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0110180 0133 Інша діяльність у сфері державного управління
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1080588,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1080588,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік" від 23.11.2018 №  2629-V III", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 №  280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №  2493-Ш (із змінами та  доповненями), наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", 
наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 
20.12.2018 №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Забеспечення виконання наданих законодавством повноважень
2 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня забеспечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб'єктів 
господарської діяльності незалежно від форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру

8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забеспечення централізованого тимчасового зберігання не відносених до Національного архівного фонду документів з трудових правовідносин суб’єктів господарської діяльності незалежно від 
форм власності та реалізації законних прав громадян в отриманні довідок соціально-правового характеру



9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Надання послуг юридичним особам та громадянам із соціально-правових питань 988 344,00 0,00 988 344,00
2 Організація, підготовка і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 році 92 244,00 0,00 92 244,00

Усього: 1 080 588,00 0,00 1 080 588,00

10. П ерелік  м ісцевих/регіональних програм , щ о виконую ться у складі бю джетної програм и:

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5
1 Інша діяльність у сфері державного управління 988 344,00 0,00 988 344,00
2 Комплексна програма підготовки і проведення призову громадян України на строкову військову службу у 2019 р. 92 244,00 0,00 92 244,00

У сього: 1 080 588,00 0,00 1080588,00

11. Р езультативн і показники  бюджетної програм и:

№  з/п
Показник Одиниця

виміру Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення надання належ ної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

1 затр ат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 8 0 8

2 продукту
кількість виданих довідок од. журнал реєстрації довідок 8047 8047
кількість проведених перевірок од. план проведення нарад на 

поточний рік
1605 0 1605

3 еф ективності
кількість виданих довідок на одного працівника од. журнал реєстрації довідок, 

штатний розпис
1005,9 0 1005,9

кількість проведених перевірок на одного штатного працівника од. план перевірок 200,6 0 200,6
витрати на утримання одноєї штатної одиниці грн. кошторис на 2019 рік 123543,00 0 123543,00

4 ЯКОСТІ
відсоток вчасно наданих відповідей та наданих завдань у їх загальній кількості % журнал реєстрації вихідної 

документації
100 0 100

відсоток виконання показника якості бюджетної програми % звітність 100 0 100

Комплексна програма підготовки і  проведення призову громадян України на строкову військову службу у  2019 р.

1 затрат

обсяг видатків на проведення заходів по призову
»

грн.
рішення сесії Лисичанської 
міської ради від 30.08.2018 

№49/756

92244 0 92244

2 продукту



кількість заходів (весна та осень) од. рішення виконкому 

Лисичанської міської ради

2 0 2

3 ефективності

витрати на проведення одного заходу призова (середня) грн. грн. розрахункові дані 46122 0 46122

4 якості

відсоток виконання показника якості бюджетної програми % звітність 100 0 100

I



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження міського голови від 11.03.2019 №  131____________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада Л уганської області

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада Л уганської області

3.

(код)

0118230 0380

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(код) (КФ КВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 232760,00 гривень, у тому числі загального фонду - 223760,00 гривень та спеціального фонду - 9000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI (із змінами та доповненнями), Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік" від 23.11.2018 №  2629-V I1I", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 №  280/97-ВР (із змінами та доповненнями), Закон України "Про службу в органах 
місцевого самоврядування" від 07.06.2001 №  2493-ІН (із змінами та доповненями), наказ М іністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 р. №  836 (із змінами), наказ М іністерства фінансів України від 29.12.2018 №  1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", 
наказ М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та  кредитування місцевих бюджетів" із змінами, рішення міської ради від 
20.12.2018 №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Здійснення Лисичанською міською радою  наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів 
громадян, координації роботи з профілактики боротьбі зі злочинністю

7. Мета бю джетної програми: Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі 
злочинністю

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення належного рівня правопорядку, громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьби зі злочинністю



9. Напрями використання бюджетних коштів

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

гривень

Усього

1 2 3 4 5
1 Здійснення Лисичанською міською радою  наданих законодавством повноважень у сфері забезпечення належного рівня правопорядку, 

громадської безпеки, захисту законних прав і інтересів громадян, координації роботи з профілактики боротьбі зі злочинністю

223 760,00 9 000,00 232 760,00

Усього: 223 760,00 9 000,00 232 760,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 М іська програма профілактики злочинності на 2018-2020 роки. 223 760,00 9 000,00 232 760,00

Усього: 223 760,00 9 000,00 232 760,00

11. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 Г 2 3 4 5 6 7
1 Здійснення Л исичанською  міською  радою  наданих законодавством  повноваж ень у  сфері забезпечення належ ного  

рівня правопорядку, гром адської безпеки, захисту законних прав і інтересів гром адян, координації роботи з 
профілактики боротьбі зі злочинністю

1 з а т р а т

обсяг видатків на проведення заходів (придбання відеокамер, монтаж, установка та обслуговування відеокамер 
і каналів зв'язку міської системи відеоспостереження)

грн. рішення сесії 

Лисичанської міської ради 

від 20.12.2018 № 55/858

223760,00 0,00 223760,00

2 п р о д у к т у

кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та 
в приміщеннях

од. рішення сесії 

Лисичанської міської ради 

від 20.12.2018 № 55/858

5 0 5

3 е ф е к т и в н о с т і

середня вартість 1 од. камер та техничне обладнання грн. розрахункові дані 4000,00 0,00 4000,00
середня вартість установки грн. розрахункові дані 100000,00 0,00 100000,00
середня вартість обслуговування грн. розрахункові дані 103760,00 0,00 103760,00



4 я к о с т і

рівень забезпечення % 100 100
2 Здійснення Л исичанською  м іською  радою  наданих законодавством  повноваж ень у сфері забезпечення належ ного  

рівня правопорядку, гром адської безпеки, захисту законних прав і інтересів гром адян, координації роботи з 
профілактики боротьбі зі злочинністю

1 з а т р а т

обсяг видатків на проведення заходу (придбання РоЕ комутатора D-Link D ES-1210-2 8Р) грн. рішення сесії 0,00 9000,00 9000,00
2 п р о д у к т у

кількість обладнання системи відеоспостереження та відеоконтролю, яке планується встановити на вулицях та 
в приміщеннях

од. рішення сесії 
Лисичанської міської ради

0 1 1

3 е ф е к т и в н о с т і
середня вартість 1 од. грн. розрахункові дані 0,00 9000,00 9000,00

4 я к о с т і

рівень забезпечення % 100 100

________СХ Ш илін_______

(ініціали/ініціал, прізвище)

 О.В.Сапегина______
(ініціапи/ініціал, прізвище)

М іський голова
(підпис)

Лисичанської міської ради 
-ової» управління

»



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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від / /  04, 2019 р. №  / J / ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112010 0731

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 104 421 920 гривень, у тому числі загального фонду - 102 040 521 гривень та спеціального фонду - 2 381 399 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 №  2801-Х11“0снови  
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів України та М іністерства охорони здоров'я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я” (зі змінами), наказ 
Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ М іністерства фінансів України 
від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення міської ради 
від 01.03.2019 р. № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 p.".

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

№  з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання лікувально-профілактичної допомоги

2 Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття

7. Мета бю джетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги 102 040 521 1 823 694 103 864 215
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 557 705 557 705

Усього: 102 040 521 2 381 399 104 421 920

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:

гривень

№  з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бю дж етної програми:

№  з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги

1 затрат
кількість установ од. мережа розпорядника 2 2
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1532,75 15,75 1548,50
кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. статистичні дані 710 710
кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистичні дані 160 160

2 продукту
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах од. статистичні дані 184940 184940
кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистичні дані 15900 15900
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах од. статистичні дані 45250 45250
кількість лікарських відвідувань од. статистичні дані 615625 615625

3 ефективності
завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів розрахунок 333,2 333,2
середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів розрахунок 11,1 11,1
завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах днів розрахунок 282,8 282,8
середня кількість відвідувань на одну штатну посаду лікаря од. розрахунок 6347 6347
середня вартість одного відвідування грн. розрахунок 0,81 0,81



4 якості
зниження показника летальності % розрахунок -3,8 -3,8
рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях % розрахунок 0,1 0,1
зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком % розрахунок -0,06 -0,06
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 затрат
обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування грн. кошторис 97020 97020
обсяг видатків для придбання апарату штучної вентиляції легенів грн. рішення сесії 450000 450000

2 продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис 5 5
кількість одиниць придбаних апаратів штучної вентиляції легенів од. рішення сесії 1 1

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 91170,00 91170,00

4 якості
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком % розрахунок -82,9 -82,9

Міський голова С.І.Шилін

,авя|ї|ня Лисичанської міської ради
. .

•' Л Гачалышк фінансового управління
і ' v *:

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

; / О.В.Сапегина
(підір с ) (ініціали/ініціал, прізвище)
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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 від / /£ $ 2 0 1 9  р. № / і /
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.
(код)

0110000

(найм енування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112100 0722

(найм енування відповідального виконавця)

Стоматологічна допомога населенню
(код) (КФ КВ К) (найм енування бю дж етної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 492 401 гривень, у тому числі загального фонду - 7 337 592 гривень та спеціального фонду - 4 154 809 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. №2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України 
від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), 
наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. №  55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення 
міської ради від 01.03.2019 р. № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 p.".

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Надання спеціалізованої стоматологічної допомоги населенню
2 Впровадження в практику сучасних методів діагностики та лікування

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
1 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню 7 337 592 3 493 998 10 831 590
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 660 811 660 811

Усього: 7 337 592 4 154 809 11 492 401

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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник Одиниця

виміру
Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення падання належ ної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

1 затрат
кількість закладів од. мережа розпорядника 1 1
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 93,75 39,75 133,50

2 продукту
кількість лікарських відвідувань тис.од. статистичні дані 136000 136000
чисельність осіб, яким проведена планова санація од. статистичні дані 17874 17874

3 ефективності
кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-стоматолога осіб розрахунок 3627 3627
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1 затрат
обсяг видатків для придбання обладнання і предметів довгострокового користування тис.грн. кошторис 660811 660811

2 продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис 29 29

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 22787 22787



динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком

Міський голова

(підпис)
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________ С.І.Шилін________
(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали/ініціал, прізвище)



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 від /-/.03. 2019 р. №  S3/______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.

(код)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112111 0726

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медико-санітарна допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 517 704 гривень, у тому числі загального фонду - 3 517 704 гривень та спеціального фонду - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 p. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Закон України від 19.11.1992 №  2801-XII “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів України та М іністерства охорони здоров’я України 
від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 
Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ М іністерства фінансів 
України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення 
міської ради від 01.03.2019 р. № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 p.".

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Забезпечення потреб населення в галузі охорони здоров’я шляхом надання первинної медичної допомоги
2 Здійснення заходів щодо розвитку профілактичного напрямку в охороні здоров’я, формування здорового способу життя, забезпечення високого рівня працездатності та довголіття

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення оплати комунальних послуг та  енергоносіїв

2 Забезпечення лікарським и засобам и інвалідів та  відш кодування л ікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5

1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2 645 820 2 645 820

2 Придбання технічних засобів реабілітаціі для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами 871 884 871 884

Усього: 3 517 704 0 3 517 704

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

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв

1 затрат
обсяг видатків на оплату теплопостачання грн. кошторис 1546800 1546800
обсяг видатків на оплату водопостачання і водовідведення грн. кошторис 66936 66936
обсяг видатків на оплату електроенергії грн. кошторис 558946 558946
обсяг видатків на оплату природного газу грн. кошторис 275404 275404
обсяг видатків на оплату інших енергоносіїв та комунальних послуг грн. кошторис 197 734 197734

2 продукту
обсяг наданих послуг з теплопостачання в натуральних показниках Гкал економічні розрахунки 838,30 838,30
обсяг наданих послуг з водопостачання і водовідведення в натуральних показниках куб.м економічні розрахунки 4 167,17 4 167,17
обсяг наданих послуг електроенергії в натуральних показниках кВт економічні розрахунки 180 567,50 180 567,50
обсяг наданих послуг з газопостачання в натуральних показниках куб.м економічні розрахунки 16 790,13 16 790,13
обсяг наданих послуг інших енергоносіїв т економічні розрахунки 79,09 79,09

3 ефективності
середня вартість 1-ї Гкал од. розрахунок 1 845,16 1 845,16
середня вартість 1-го куб.м од. розрахунок 16.06 16,06
середня вартість 1-ї кВт*г од. розрахунок 3,10 3,10
середня вартість 1-го куб.м природного газу од. розрахунок 16,40 16,40
середня вартість 1-їт од. розрахунок 2 500,11 2 500.11



4 якості
динаміка росту видатків на оплату комунальних послуг та енергоновіїв порівняно з попереднім роком % розрахунок 35,5 35,5

Придбання технічних засобів реабілітації для інвалідів та відшкодування лікарських засобів, придбаних за пільговими рецептами
1 затрат

обсяг видатків на придбання техничних засобів реабілітації та відшкодування лікарських засобів грн. кошторис 871 884 871 884

2 продукту
кількість пацієнтів, які потребують придбання техничних засобів реабілітації та лікарських засобів за певними 
категоріями захворювань

осіб економічні розрахунки
418,00 418,00

3 ефективності
забезпечення техничними засобами реабілітації інвалідів та лікарськими засобами хворих на муковісцидоз та 
інші захворювання, які потребують придбання лікарських засобів за безоплатними рецептами

% розрахунок
40 40

4 якості
витрати на забезпечення техничними засобами реабілітації та лікарськими засобами 1 хворого грн. розрахунок 2 085,85 2 085,85

________С.І.Шилін________

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина 
(ініціали/ініціал, прізвище)

8



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 від / /  03. 2019 р. № / 3 / ______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада

2.

(код)

0110000

(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.

(код)

0112144 0763

(найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 3 744 342.41 гривень, у тому числі загального фонду - 3 744 342.41 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 №  2801-ХІІ Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. № 2456-Vї (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 8j 6 Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ М іністерства фінансів У країни та М іністерства охорони здоров я України від
26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), наказ 
М іністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства фінансів України 
від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів М іністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», Рішення міської ради 
від 01.03.2019 р. № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 p.".

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

№ з/п Цілі державної політики

1 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб у лікарських засобах

2 Зниження рівня захворюваності та смертності населення

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб хворих на цукровий та 
нецукровий діабет препаратами інсуліну
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання

1 Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та  нецукровий діабет



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет 3 744 342,41 3 744 342,41

Усього: 3 744 342,41 0 3 744 342,41

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

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет
1 затрат

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет тис.грн. кошторис 3 744 342,41 3 744 342,41

2 продукту
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну осіб статистичні дані 597 597

3 ефективності
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну % розрахунок 75,1 75, і

4 якості
витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами грн. розрахунок 6271,93 6271,93

--Міський голова .
з 1-* і* ^ і  f ^

I j*  £  І р§ 1  ВзМцд нгі| Лисичанської міської ради
її о управління

£/І

‘■■т V / f / 2 0 1 9 p .

■/ /Q> V4

С.І.Шилін

(ініціали/ініціал, прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.ТІ. •



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 від / / ,  03. 2019 р. № /3 /_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Паспорт 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0100000 Лисичанська міська рада

2.
(код)

0110000
(найменування головного розпорядника)

Лисичанська міська рада

3.
(код)

0112151 0763
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у  сфері охорони здоров'я
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 828 031 гривень, у тому числі загального фонду - 2 828 031 гривень та спеціального фонду - - гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 23.11.2018 р. № 2629-VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік", Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ “Основи 
законодавства України про охорону здоров’я”, Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. №836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами від 15.11.2018 p., наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України 
від 26.05.2010 р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" (зі змінами), 
наказ Міністерства фінансів України від 20.0.2017 р. №793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із змінами, наказ Міністерства 
фінансів України від 29.12.2018 р. № 1209 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України", Рішення міської ради від 20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік», 
Рішення міської ради від 01.03.2019 р. № 61/919 "Про внесення змін до міського бюджету на 2019 р."

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

№ з/п Цілі державної політики

1
Керівництво та контроль за дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, складання фінансової та бюджетної звітності по лікувально-профілактичним установам

2 Запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я
8. Завдання бюджетної програми

№  з/п Завдання
1 Забезпечення складання і надання кош торисної, звітної, ф інансової документації, ф інансування установ охорони здоров’я згідно з затвердж еними кош торисами



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування установ охорони здоров’я згідно з 
затвердженими кошторисами 2 828 031 2 828 031
Усього: 2 828 031 0 2 828 031

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

Усього:

11. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п
Показник

Одиниця
виміру

Джерело інформації
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації, фінансування уст анов охорони здоров’я  згідно з затвердженими кошторисами

1 за т р а т

кількість установ од. мережа 1 1
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 28,00 28,00

2 п р о ду к т у

кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія од. мережа 5 5
кількість складених звітів працівників бухгалтерії од. розрахунок 951 951
кількість рахунків од. розрахунок 239 239

3 • еф ек т и в н о ст і

кількість складених звітів на одного працівника од. розрахунок 34 34
кількість рахунків на одного працівника од. розрахунок 9 9

С .І.Ш илін  

(ін іц іал и /ін іц іал , пр ізвищ е)

О .В .С ап еги н а 

(ін іц іал и /ін іц іал , пр ізвищ е)

М.П.


