
№

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 000,00 гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської 

ради

ПАСПОРТ

1

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

9. Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення пріорітетність охорони здоров'я, вдосконалення медичної допомоги і запровадження формквання у дівчат і хлопців, жінок і чоловіків здорового способу життя

2 Створення належних умов для фунуціонування КНП "Лановецький районний центр медико-санітарної допомоги (видатки на оплату за спожиті енергоносії)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Бюджетний кодекс України

Закон України "Про охорону здоров'я "

Накази МФУ, накази МОЗУ

Конституція Україна

Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.12.2020 року "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)"

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

№ з/п

1 Створення належних умов для функціонування КНП "Лановецький міський центр медико-санітарної допомоги" (видатки на оплату за спожиті енергоносії)

0610000 41823542
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

19538000000
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0612111 2111 0726

10.02.2021 24-од

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41823542
(код за ЄДРПОУ)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради

0600000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)



М.П.

-5,000
Динаміка співідношення в використанні спожитих енергоносіїв в 

натуральних показниках до відповідних показників за минулорічний 

період

відс. розрахунок -5,00 0,00

2 636,80

0 якості 0,00

0 Обсяг споживання природного газу куб.м. розрахунок 2 636,80 0,00

25,37

0 Обсяг  споживання електроенергії кВт.год розрахунок 7 042,37 0,00 7 042,37

0 Обсяг споживання води куб.м. розрахунок 25,37 0,00

0,00

0 обсяг споживання теплопостачання Гкал розрахунок 5,16 0,00 5,16

0 продукту

47 000,00

0 Кошти на оплату за сміття, на оплату дров грн. кошторис 16 000,00 0,00 16 000,00

0 Кошти на оплату прородного газу грн. кошторис 47 000,00 0,00

0 Кошти на оплату електроенергії грн. кошторис 71 000,00 0,00 71 000,00

0 Кошти на оплату за водопостачання грн. кошторис 5 000,00 0,00

5

300 000,00

0 Кошти на теплопостачання грн. кошторис 161 000,00 0,00 161 000,00

0 Обсяг витрат на комунальні послуги та енергоносії грн. кошторис 300 000,00 0,00

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

(Дата погодження)

 

(Назва місцевого фінансового органу)

11.02.2020

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

Оксана ХОДАНОВИЧ

ПОГОДЖЕНО:

0,00

5 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

300 000,00

Спеціальний фонд

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 

УСЬОГО 300 000,00 0,00 300 000,00

(підпис)

4

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53

4

0

Начальник відділу

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Усього 0,00

Одиниця 

виміру
Показники

Загальний фонд

4

№ з/п

2 31

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

1 0,00 300 000,00

51

№ з/п

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3


