
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 7 серпня 2019 року N 336)

2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету.
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

Одиниця виміру 20_19_ рік
(звіт)

20_20_ рік
(затверджено)

20_21_ рік
(проект)

20_22_ рік
(прогноз)

20_23_ рік
(прогноз)

2 3 4 5 6 7

грн. 127,209,988 39,455,500 11,461,200 12,229,100 12,962,846

127,209,988 39,455,500 11,461,200 12,229,100 12,962,846

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(затверджено)

2021 рік
(проект)

2022 рік
(прогноз)

2023рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.0712010 КП "Луцька міська клінічна 
лікарня  " 117,374,764 36,955,500 11,461,200 12,229,100 12,962,846 1

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 - 2023 РОКИ загальний (Форма 2021-1)

1.

Управління охорони здоров'я Луцької міської ради 7 .05500670 .03551000000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

(код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)
(код за ЄДРПОУ) (код бюджету)

3. Цілі державної політики у відповідній сфері діяльності, формування та/або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник коштів 
місцевого бюджету, і показники їх досягнення

Найменування показника результату

1
Ціль державної політики 1

Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

всього

4. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету загального фонду місцевого бюджету на 2019- 2023роки за 
бюджетними програмами:



Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню

УСЬОГО 117,374,764 36,955,500 11,461,200 12,229,100 12,962,846

(грн)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

Код 
Функціонал

ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я бюджету

Найменування відповідального 
виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету

2019 рік
(звіт)

2020 рік
(затверджено)

2021 рік
(проект)

2022 рік
(прогноз)

2023рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.0712010 КП "Луцька міська клінічна 
лікарня  " 9,835,224 2,500,000 1

Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню

УСЬОГО 9,835,224 2,500,000 0 0 0 1

Начальник 
управління 

 (підпис)

 (підпис)  (ініціали та прізвище)

5. Розподіл граничних показників видатків бюджету та надання кредитів з бюджету спеціального фонду місцевого бюджету на 2019 - 2023 роки 
за бюджетними програмами:

В.О.Лотвін
 (ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер Н.К.Артамонова 


