
На№
2 /. М 2019 р №

_______ ВІД

НАКАЗ

Про внесення змін до наказу начальника 
фінансового управління Лисичанської 
міської ради від 29.01.2019 №  10/01-10

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затвердженими наказом М іністерства фінансів України від 
26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом 
М іністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження 
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів», ріш енням Лисичанської міської ради від 20.12.2018 № 55/842
«Про міський бюджет на 2019 рік»:

1. Внести зміни до наказу начальника фінансового управління 
Лисичанської міської ради від 29.01.2019 № 10/01-10 та викласти паспорти 
бюджетних програм на 2019 рік по головному розпоряднику Лисичанській 
міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМ Б -  0112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню»;

КПКВКМ Б -  0112100 «Стоматологічна допомога населенню».

2. Координацію  роботи та контроль щодо виконання даного наказу 
покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської 
міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі М алик С.А.

Начальник фінансового управління  
Л исичанської міської ради О.В.Сапегина



ЛИ СИ ЧАН СЬКА М ІСЬКА РАДА

РОЗПОРЯДЖ ЕННЯ  
міського голови

м.Лисичанськ

Про внесення змін до розпорядження  
міського голови від 29.01.2019 №  58

Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами складання 
паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, 
затвердженими наказом М іністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом М іністерства 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»:

ЗА Б О В’ЯЗУЮ :

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29 січня 2019 року 
№58 та викласти паспорти бюджетних програм на 2019 рік по головному 
розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:

КПКВКМ Б -  112010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню»;

КПКВКМ Б — 0112100 «Стоматологічна допомога населенню».

2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження 
залишаю за собою.

Секретар міської ради



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від Л / . СУ. .2019р. № £<?. 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської ради
від 01 -2019 р. № ffy / Of fO___________ _

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

і. оюоооо Лисичанська міська рада
(КТПКВК МБ)

2. 0110000
(КТПКВК МБ)

3. 0112010
(КТПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця) 

Лисичанська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню^
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бкжжетни,. призначень / « « н и х  асигнувань - _99 257141 . грньеиь, утому числі зал ьн о го  фонду - Ф " в е н ь  та спеціального ф.иду

5. Підстави для виконання ^ |0джетч°* .

-7 П 1  n  п  "Ппо затвегшження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галу р р  і

T Z T - n J o  затвердження с » а д 1 *  програмно, „асиф і.аиіі .-датків т ,  креднтуванн, місие.ид бюджет,.' „  зм.и.ми, Ранения „,еьк„, ради „ д  20.,2.20,8

р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетно, п р и г р а в  Забезпечення надання населенню .„булаторно-иоліклінічноїт, стаціонарної „сднчноі допомоги та придбання обладнання і предметі, до.фстро.ового .орислування

№ з/п
Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги.
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування



8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Vі рн; 

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги 97 326 955 1 822 481 99 149 436
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 107 705 107 705

Усього: 97 326 955 1 930 186 0 99 257 141

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

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

V Рн/

Усього

1 2 3 4

Усього:

10. Результативні показники бюджетної 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 0,09 0,09



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 107705 107705

2 продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. кошторис 5 5

3 ефективності
середні видатки на придбання одиниці обладнання грн. розрахунок 21541 21541

4 якості
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком % розрахунок -63,6 -63,6

Секретар міської ради 

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Е.І.Щ еглаков

(підпис) (ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження міського голови від ( ] {  .2019 р. № 6 ^ ,
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської 
ради від . j f ,  Qf, ,2019 р. № ~ СО____________

(найменування місцевого фінансового органу)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0100000 Лисичанська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

2. 0110000 Лисичанська міська рада
(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112100 0722 Стоматологічна допомога населенню
(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 11 491 430 гривень, у тому числі загального фонду - 7 336 621 гривень та спеціального фонду - 4 154 809 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 У країни 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, Рішення міської ради від 
20.12.2018 р. № 55/842 «Про міський бюджет на 2019 рік».
6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

8. Напр ями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



1 Надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню 7 336 621 3 493 998 10 830 619
2 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 660 811 660 811

Усього: 7 336 621 4 154 809 0 11 491 430

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4

Усього:

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ 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 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

4 якості
динаміка кількості придбаного обладнання порівняно з попереднім роком % розрахунок 1350,0 1350,0

Секретар міської ради 

Погоджено:

Начальник фінансового управління

Е.І.Щ еглаков

(ініціали і прізвище)

О.В.Сапегина
(підпис) (ініціали і прізвище)


