
№

1.

2.

3.

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1953800000
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

2

Виготовлення проектної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі інфекційного корпусу (заміна вікон та покрівлі, утеплення фасадів) КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" за адресою: вул Т. 

Шевченка, 30, м. Ланівці, Тернопільської області; Виготовлення проекту "Електропостачання електрокотла для опалення інфекційного відділення КНП "Лановецька міська лікарня" в м. Ланівці по вул. Шкільна ,30"

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

72 500,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

юджетний кодекс України

1
Інші послуги та виплати населенню (пільгове зубопротезування та лікування зубів пільгових категорій насклення (учасники АТО/ООС), придбання медикаментів, лікарських засобів та виробів медичного 

призначення

0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

№ з/п

 Надання якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення

3
Виплата розрахункових працівникам Лановецького районного центру первинної медико-санітарної допомоги

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

612152 2152 0726

0620000
Відділ освіти культури, охорони здоров'я тасоціальної політики Лановецької міської ради

41823542

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

Завдання

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

№ з/п

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

240 295,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

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

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Нвказ Відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 167 795,00

21.09.2021 195-од

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41823542

(код за ЄДРПОУ)

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми



0
Ди

від ро ## ## 0

Обсяг фінансування для придбання медикаментів, лікарських засобів 

та вироби медичного призначення
грн. кошторис 100 000,00 100 000,00

Кількість ургентних  хворих пролікованих у стаціонарі, яким будуть 

видаватися  медикамени, лікарські засоби та вироби медичного 

призначення

осіб звіт 219,00 219,00

середня вартість одного ургентного хворога грн. розрахунок 456,00 456,00

Обсяг видатків  для виготовлення проекту "Електропостачання 

електрокотла для опалення інфекційного відділення КНП 

"Лановецька міська лікарня" в м. Ланівці по вул. Шкільна ,30"

грн. кошторис 12 500,00

1 Інші послуги та виплати населенню 167 795,00 167 795,00

72 500,00 72 500,00

0 якості

0 середні витрати на виготовлення кошторисної документації грн. розрахунок

0 середня вартість одного пільгового зубопротизування грн. розрахунок 2857.00 0,00 2 857,00

0 ефективності

0 Кількість установ в яких було проведено капітальний ремонт шт кошторис 1,00 0,00 1,00

167 795,00 72 500,00 240 295,00

2

14,00

0 кількість проведених пільгових зубопротизувань осіб звіт 8,00 0,00 8,00

0
кількість звернень пільгових категорій населення з пільгового 

зубопротезування
осіб звіт 14,00 0,00

40 000,00

0 продукту

0 Обсяг фінансування за програмою пільгового зубопротизування грн.

Обсяг фінансування на виготовлення проектно-кошторисної 

документації  по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі інфекційного 

корпусу (заміна вікон та покрівлі, утеплення фасадів) КНП 

"ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ" за адресою: вул Т. Шевченка, 

30, м. Ланівці, Тернопільської області

грн. кошторис

1

№ з/п УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

6

1

1

Усього 167 795,00

гривень

Спеціальний фонд

Виготовлення проектної документації по об'єкту: "Капітальний ремонт будівлі інфекційного 

корпусу (заміна вікон та покрівлі, утеплення фасадів) КНП "ЛАНОВЕЦЬКА МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ" за адресою: вул Т. Шевченка, 30, м. Ланівці, Тернопільської 

області;Виготовлення проекту "Електропостачання електрокотла для опалення 

інфекційного відділення КНП "Лановецька міська лікарня" в м. Ланівці по вул. Шкільна 

,30"

72 500,00 240 295,00

УСЬОГО

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

54
Програма фінансової підтримки КНП Лановецька міська лікарня" на2121-2024 роки"

140 000,00 72 500,00 212 500,00

Програма фінансової підтримки КНП Лановецький районний центр ПМСД" на 2021р.
27 795,00 27 795,00

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

2 72 500,00 72 500,00

4

Обсяг фінансування на придбання паливо-мастильних матеріалів для 

первинної ланки охорони здоров'я та виплати вихідної допомоги
грн. кошторис 27 795,00 244 795,00

Одиниця 

виміру
Загальний фондПоказники Спеціальний фонд

7

60 000,00 60 000,00

кошторис 40 000,00

12 500,00

№ з/п

2 3

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

0

Усього

2
затрат

53



М.П.

відоток розрахунок 100,00 100,00

0
Відсоток осіб, що отримали пільгове зубопритезування до загальної 

кількості що потреують пільгового зубопротизування відс. розрахунок 57,00 0,00 57,00

Динаміка збільшення обсягів коштів на виготовлення проектної 

документації

(Дата погодження)

 

(Назва місцевого фінансового органу)

21.09.2021 року

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)(підпис)

Оксана Ходанович

ПОГОДЖЕНО:

Начальник відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


