
 

 

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ №15 від 6.02.2019 року 
__________________________________________________ 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ Розпорядження Лановецької міської ради 
__________________________________________________ 
(найменування місцевого фінансового органу) 

Від 6.02.2019 року №17  

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. _1000000____              __Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради ____ 

   (КТПКВК МБ)                              (найменування головного розпорядника) 

2. _1010000_____            _ Відділ освіти, культури, охорони здоров’я та соціальної політики Лановецької міської ради _ ____ 
   (КТПКВК МБ)                               (найменування відповідального виконавця) 

3. _0612111      «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»  

   (КТПКВК МБ)    (КФКВК)           (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань – 187200 гривень, у тому числі загального фонду – 187200 гривень та спеціального фонду – 0 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний Кодекс України , Закон України «Про охорону здоров’я», рішення сесії міської  ради від 19.12.2018 року №763 «Про бюджет 
об’єднаної територіальної громади на 2019 рік» та рішення сесії міської ради від 26.12.2018 року №802 « Про внесення змін до бюджету територіальної грамади на 2019 рік» 

6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичні допомозі.  

7. Завдання бюджетної програми:  

 

№ з/п Завдання 

1 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичні допомозі   

 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України  
від ____________ 2018 року № _____) 
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8. Напрями 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 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення 
шляхом забезпечення потреб населення у 
первинній медичні допомозі   

187200 - - 187200 

Усього 187200 - - 187200 

 

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 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 
«Лановецький міський центр первинної медико-санітарної допомоги « на 2019-
2020 роки від 19 грудня 2018 року № 753 

187200 - 187200 

Всього 187200 - 187200 

10. Результативні показники бюджетної програми:  

 

 
№ 
з/п 

Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 

 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичні допомозі 

1 Затрат         

 Обсяг витрат грн кошторис 187200 - 187200 

 2 Продукту        

 кількість прикріпленого 
населення 

од. статистичні дані 12566 - 12566 
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 кількість лікарських 
відвідувань на прийомі 

осіб форма-20 51287 
 

 

- 51287 
 

 

 кількість лікарських 

відвідувань на дому 

осіб форма-20 10583 - 10583 

 3 Ефективності        

 кількість прикріпленого 
населення на одного лікаря, 

які надають первинну 
допомогу 

од. розрахунок 1005 - 1005 

 середня кількість 
відвідування  

тис.од. форма -20 4,1 - 4,1 

 

 

 
 
 
Начальник відділу                                                      __________________                 Ходанович О.І.  

 
 
ПОГОДЖЕНО: 
Начальник відділу бюджету, 
фінансів та планування  
Лановецької міської ради                                          __________________                 Салецька Н.В.  
                                                                                                                                      


	Паспорт бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

