
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 2019 рік
(звіт)

2020 рік
(затверджено)

2021 рік
(проект)

2022_ рік
(прогноз)

2023 рік
(прогноз)

2 3 4 5 6 7

грн. 58,003,258 22,499,500 5,555,900 5,928,145 6,283,800

58,003,258 22,499,500 5,555,900 5,928,145 6,283,800

(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

2019рік
(звіт)

2020 рік
(затверджено)

2021 рік
(проект)

2022 рік
(прогноз)

2023 рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.0712030 КП "Луцький клінічний 
пологовий будинок " 56,767,323 21,049,500 4,355,900 4,647,745 4,926,600 1

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

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

всього

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)



Лікарсько-акушерська 
допомога вагітним, 

породіллям та 
новонародженим

УСЬОГО 56,767,323 21,049,500 4,355,900 4,647,745 4,926,600

(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)

2023 рік
(прогноз)

Номер цілі 
державної 
політики

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

.0712030 КП "Луцький клінічний 
пологовий будинок " 1,235,935 1,450,000 1,200,000 1,280,400 1,357,200 1

Лікарсько-акушерська 
допомога вагітним, 

породіллям та 
новонародженим

УСЬОГО 1,235,935 1,450,000 1,200,000 1,280,400 1,357,200 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



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

.071 .03399089

3. 0712030 .0731 Лікарсько-акушерська допомога  вагітним ,породілям та новонародженим .03551000000
(код Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код бюджету)

1 2 3 4 5 6 7

.0712030 Лікарсько-акушерська допомога  
вагітним ,породілям та новонародженим 58003258 22499500 5555900 31355000

2610
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

56767323 21049500 4355900 1100000

200000 грн. - на закупівлю життєвоважливих лікарських засобів (КУРОСУРФ, ДОБУТАМІН, СМОФЛІПІД та інші), 900000 грн.-
закупівля Анти-Д імуноглобуліну для імунопрофілактики -для надання ефективної медичної допомоги новонародженим з важкими 
неонатальними випадками ( для уникнення можливої відсутності лікарського засобу в закладі, у зв'язку з труднощами, які виникають 
під час державних закупівель ).

3210 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 1235935 1450000 1200000 8830000

1350000 грн.-Лабораторне обладнання (аналізатор коагуляційний,біохімічний)) ; 2000000 грн. - Транспортний інкубатор V-707(з блоком 
ШВЛ) ; 3650000 грн.-Інкубатор для новонароджених (3шт.-відкриті, 3 шт.- закриті) ;  300000 грн. - Неонатальна допомога: cистеми 
NeoPuff RD-900 (з міксером для контрольованої подачі кисню) ; 60000 грн., - Пульсоксиметри (з датчиками для новонароджених) ; 
275000 грн. - Аудіометр для новонароджених ; 50000 грн. - Система для кисневої терапії зі зволоженням,підігрівом та регуляцією 
концентрації кисню; 300000 грн. - Лампа фототерапії для новонароджених (3шт.); 80000 грн. - Поліфункціональний монітор для 
новонароджених; 300000 грн. - Лампа променевого тепла для новонароджених (3шт.); 280000 грн. - Інфузійний шприцевий насос 
(5шт.);  150000 грн. - Транскутанний білірубінометр (2шт.); 35000 грн. - Глюкометр (2шт.) згідно Наказу Міністерства охорони здоров'я 
України від 04.11.2010р.№951"Про затвердження Примірних табелів оснащення обладнанням,медичною технікою та виробами 
медичного призначення( акушерсько-гінекологічна допомога)" для покращення лікувального процесу важкохворих пацієнтів, 
виконання умов надання гарантованих медичних послуг.

(код за ЄДРПОУ)

2. Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ 
ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"

(найменування відповідального виконавця) (код Типової відомчої класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету та номер в системі головного 
розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ додатковий (Форма 20_21_-3)

1. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради .07 .05500670
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:

1) додаткові витрати на 2021__ рік за бюджетними програмами/підпрограмами:

(грн)
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / 

код 
Класифікації 
кредитування 

Найменування 2019__ рік
(звіт)

2020__ рік
(затверджено)

2021__ рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021__ рік

граничний 
обсяг

необхідно 
додатково

(+)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)



3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 0 0 21425000

5500000 грн.-капітальний ремонт  підвалу жіночої консультації, 1900000 грн.-розроблення проекту та встановлення автоматично 
пожежної сигналізації (акушерський корпус, жіноча консультація,господарські споруди); 750000 грн.-  встановлення даху на 
овочесховище ; 1100000 грн.- капітальний ремонт приміщення котельні,гаражів,дезкамери;100000 грн.- встановлення протипожежних 
дверей електрощитової, архіву  згідно актів обстеження будівель та споруд від від 15.04.2018р., 15.04.2017р.,15.04.2016р., 21.10.2015р., 
23.04.2015р., 07.11.2014 року,від 20.10.2014 року,від 22.08.2013року, від 22.04.2013 року, від 05.11.2012 року, Акту санітарно-
епідемічного обстеження об'єкта від 23лютого 2012 року;  250000 грн.- провести вогнетривку обробку дерев'яних конструкцій покрівлі 
(акушерський та гінекологічний (основний)корпус) згідно припису Держнагляду у сфері пожежної безпеки від 30.05.2013р№355; 25000 
грн.- обладнати двері сходової клітки пристроями самозачинення(17)шт.; 6700000 грн.-термореновація стін; 3750000 грн.-утеплення 
перекриття горищ підлог та дверей споруд; 1000000 грн,.-капітальний ремонт огорожі; 350000 грн., - промивка киснепроводів.

58003258 22499500 5555900 31355000

N з/п Найменування Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

2021__ рік 
(проект) у 

межах 
доведених 
граничних 

обсягів

2021__ рік 
(проект) 
зміни у 

разі 
передбачен

ня 
додаткови
х коштів

1 2 3 4 5 6

1
Придбання обладнання та апаратури для 
забезпечення лікувально-діагностичного 
процесу в закладі
затрат
вартість медичного обладнання та 
апаратури з відповідним оснащенням грн. договори на 

купівлю 1200000 10030000

продукту

кількість придбаного обладнання і 
предметів довгострокового користування одиниць договори на 

купівлю 1 14

ефективності
середні витрати на придбання одиниці 
обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. договори на 
купівлю 1200000 716429

якості

забезпеченість новим обладнанням %
протоколи та 

стандарти 
лікування

12 100

2 Капітальний ремонт інших об'єктів

затрат

вартість проведення капітального 
ремонту підвалу жіночої консультації грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

5500000

продукту

Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів



площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

346.7

ефективності

середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

15864

якості
забезпеченість оновленим приміщенням % 100

затрат

2
вартість розроблення проекту та 
встановлення автоматичноі пожежної 
сигналізації (акушерський корпус,жіноча 

грн.
договори на 
проведення 

капітального 
1900000

продукту

об'єм  приміщення м куб
договори на 
проведення 

капітального 
27318

ефективності

середня вартість встановлення пожежної 
сигналізації на 1 куб м  приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
70

якості

забезпеченість автоматичною пожежною 
сигналізацією % 100

затрат

3 вартість встановлення даху на 
овочесховище грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

750000

продукту

площа даху м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

107.4

ефективності

середня вартість одного м кв даху грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

6983

якості

забезпеченість оновлення об'єкту % 100

затрат

4
вартість проведення капітального 
ремонту приміщення (дезкамера, 
котельня,гаражі)

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

1100000

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

2926

ефективності



середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

376

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100

затрат

5
встановлення протипожежних дверей, 
обладнання дверей пристроями 
самозачинення

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

125000

продукту

кількість одиниць шт.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

24

ефективності

середня вартість однієї одиниці грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

5208

якості

забезпеченість оновленим обладнанням % 100

затрат

6

проведення вогнетривкої обробки 
дерев'яних конструкцій 
покрівлі(акушерський корпус, 
гінекологічний корпус)

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

250000

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

2264

ефективності

середня вартість однієї одиниці грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

110

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100

затрат

7 вартість проведення термореновації 
стін,утеплення перекриття  горищ грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

10450000

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

41849

ефективності

середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

250

якості



забезпеченість оновленим приміщенням % 100

8 вартість  капітального ремонту 
огорожі грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

1000000

продукту

площа огорожі м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

225

ефективності

середня вартість одного м кв огорожі грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

4444

якості

оновлення матеріально-технічної бази % 100

затрат

9 промивка киснепроводів грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

350000

продукту

довжина киснепровода пог м 

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

700

ефективності

середня вартість одного пог кв грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

500

якості

оновлення матеріально-технічної бази % 100

(грн)

індикатив
ні 

прогнозні 
показники

необхідно 
додатково

(+)

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково

(+)

1 2 3 4 5 6 7

.0712030 Лікарсько-акушерська допомога  
вагітним ,породілям та новонародженим

2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021__ - 2022__ роки

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2020__ році, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

2) додаткові витрати на 2022__ - 2023__ роки за бюджетними програмами/підпрограмами:

Код Найменування



2610
Окремі заходи по реалізації державних 
(регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

4647745 1173700 4926610 1244122

3110 Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 1280400 9421610 1357224 9986907

3132 Капітальний ремонт інших об'єктів 0 22860475 0 24232104
ВСЬОГО 5928145 33455785 6283834 35463132

N з/п Найменування Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

2022__ рік 
(прогноз) у 

межах 
доведених 

індикативни
х 

прогнозних 
показників

2022__ рік 
(прогноз) 

зміни у 
разі 

передбачен
ня 

додаткови
х коштів

2023__ рік (прогноз) у межах доведених індикативних прогнозних показників

2023__ рік 
(прогноз) 

зміни у разі 
передбачення 
додаткових 

коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

1
Придбання обладнання та апаратури для 
забезпечення лікувально-діагностичного 
процесу в закладі
затрат
вартість медичного обладнання та 
апаратури з відповідним оснащенням грн. договори на 

купівлю 1280400 10702010 1357200 11344131

продукту

кількість придбаного обладнання і 
предметів довгострокового користування одиниць договори на 

купівлю 1 14 1 14

ефективності
середні витрати на придбання одиниці 
обладнання та предметів 
довгострокового користування

грн. договори на 
купівлю 1280400 764429 1357200 810295

якості

забезпеченість новим обладнанням %
протоколи та 

стандарти 
лікування

12 100 12 100

2 Капітальний ремонт інших об'єктів
затрат

вартість проведення капітального 
ремонту підвалу жіночої консультації грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

5868500 6220610

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

346.7 346.7

ефективності

середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

16927 17942

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100 100

Зміна результативних показників бюджетної програми у разі передбачення додаткових коштів:



затрат

вартість розроблення проекту та 
встановлення автоматичноі пожежної 
сигналізації (акушерський корпус,жіноча 
консультація, господарчі споруди)

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

2027300 2148938

продукту

об'єм  приміщення м куб

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

27318 27318

ефективності

середня вартість встановлення пожежної 
сигналізації на 1 куб м  приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

74 79

якості
забезпеченість автоматичною пожежною 
сигналізацією % 100 100

затрат

вартість встановлення даху на 
овочесховище грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

800250 848265

продукту

площа даху м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

107.4 107.4

ефективності

середня вартість одного м кв даху грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

7451 7898

якості
забезпеченість оновлення об'єкту % 100 100
затрат

вартість проведення капітального 
ремонту приміщення (дезкамера, 
котельня,гаражі)

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

1173700 1244122

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

2926 2926

ефективності

середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

401 425

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100 100

затрат

встановлення протипожежних дверей, 
обладнання дверей пристроями 
самозачинення

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

133375 141377.5

продукту



кількість одиниць шт.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

24 24

ефективності

середня вартість однієї одиниці грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

5557 5891

якості

забезпеченість оновленим обладнанням % 100 100

затрат
проведення вогнетривкої обробки 
дерев'яних конструкцій 
покрівлі(акушерський корпус, 
гінекологічний корпус)

грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

266750 282755

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

2264 2264

ефективності

середня вартість однієї одиниці грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

118 125

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100 100

затрат

вартість проведення термореновації 
стін,утеплення перекриття  горищ грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

11150150 11819159

продукту

площа приміщення м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

41849 41849

ефективності

середня вартість одного м кв приміщення грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

266 282

якості

забезпеченість оновленим приміщенням % 100 100

вартість  капітального ремонту 
огорожі грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

1067000 1131020

продукту

площа огорожі м кв

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

225 225

ефективності



середня вартість одного м кв огорожі грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

4742 5027

якості
оновлення матеріально-технічної бази % 100 100
затрат

промивка киснепроводів грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

373450 395857

продукту

довжина киснепровода пог м 

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

700 700

ефективності

середня вартість одного пог кв грн.

договори на 
проведення 

капітального 
ремонту

534 566

якості

УСЬОГО

В.О.Лотвін

Н.К.Артамонова 
(підпис)

Головний бухгалтер 
(прізвище та ініціали)

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2021__ - 2022__ роках, та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми

Начальник управління 







400000 0 40212850 40212850
6900000 0 8846900 8846900

191000 0 223675 223675
48000 0 34800 34800

1605000 0 43100 43100
275000 0 67750 67750

20000 0 26000 26000
875000 0 70000 70000

0 5715100 5715100
10314000 0 263075 263075

0 11462500 11462500
0 4336300 4336300
0 25000 25000
0 105000 105000
0 1900 1900



1700 190900 192600
0 5650 5650
0 11500 11500
0 34600 34600
0 8450 8450
0 69000 69000
0 174580 174580
0 66000 66000
0 40980 40980
0 27940 27940
0 17600 17600
0 9600 9600
0 25000 25000
0 50000 50000
0 30000 30000
0 21000 21000
0 29000 29000
0 45600 45600

1700
72293050 72293050

72293050 72293050

0 1700





















ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

17 липня 2015 року N 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 17 липня 2018 року N 617)

3. .0712030
(код Програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевого бюджету)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2610 Надходження із загального фонду 

бюджету 56767323 Х Х 56767323 21049500 Х Х 21049500 4355900 Х Х 4355900

 
Власні надходження бюджетних 
установ
(розписати за видами надходжень)

Х 0 Х Х    

25010100
Плата за послуги, що надаються 
бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

0

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

(код Типової програмної класифікації 
видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021__ - 2023__ РОКИ індивідуальний (Форма 2021_-2)

.05500670
(код Типової 

відомчої 
класифікації 

О3399089

(код за ЄДРПОУ)
71. Управління охорони здоров`я Луцької міської ради

(код 
бюджету)

4. Мета та завдання бюджетної програми на 2021__ - 2023__ роки:
1) мета бюджетної програми, строки її реалізації:

2) завдання бюджетної програми:

3) підстави реалізації бюджетної програми:

5. Надходження для виконання бюджетної програми:

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

1) надходження для виконання бюджетної програми у 2019__ - 2021_ роках:

Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним,роділлям,породіллям та новонародженим у лікувально - профілактичних закладах

Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

Конституція України, 
Бюджетний Кодекс України,  Закон "Про Державний Бюджет України"
Рішення сесії Луцької міської ради, рішення виконкому  
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та МОЗ України від 05.10.2005 № 308/519 "Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту 
населення", 
Статут закладу

(грн)

Код Найменування

2019 рік (звіт) 2020 рік (затверджено) 2021 рік (проект)

.0731

                   (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
.0712. Комунальне підприємство "ЛУЦЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК"

                                            (найменування відповідального виконавця) (код Типової 
відомчої 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 

.03551000000
Лікарсько - акушерська допомога вагітним,породіллям та 

новонародженим



25010300 Плата за оренду майна бюджетних 
установ 0

25010400
Надходження бюджетних установ 
від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого 

0

25020100 Благодійні внески, гранти та 0

25020200

Кошти, що отримують бюджетні 
установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому 
числі заходів з відчуження для 

 Інші надходження спеціального 
фонду Х 1235935 1235935 1235935 Х 1450000 1450000 1450000 Х 1200000 1200000 1200000

3210 Капітальні трансферти 
підприємствам 1235935 1235935 1235935 1450000 1450000 1450000 1200000 1200000 1200000

 Повернення кредитів до бюджету Х    Х    Х    
602200 На початок періоду
602100 На кінець періоду

 УСЬОГО 56767323 1235935 1235935 58003258 21049500 1450000 1450000 22499500 4355900 1200000 1200000 5555900

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610 Надходження із загального фонду 
бюджету 4647745 Х  4647745 4926600 Х  4926600

 
Власні надходження бюджетних 
установ (розписати за видами 
надходжень)

Х    Х    

 
Інші надходження спеціального 
фонду 
(розписати за видами надходжень)

Х 1280400 1280400 1280400 Х 1357200 1357200 1357200

3210 Капітальні трансферти 
підприємствам 1280400 1280400 1280400 1357200 1357200 1357200

 Повернення кредитів до бюджету Х    Х    
 УСЬОГО 4647745 1280400 1280400 5928145 4926600 1357200 1357200 6283800

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

56767323 56767323 21049500   21049500 4355900   4355900

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам 
(установам,організаціям)

 1235935 1235935 1235935  1450000 1450000 1450000  1200000 1200000 1200000

 УСЬОГО 56767323 1235935 1235935 58003258 21049500 1450000 1450000 22499500 4355900 1200000 1200000 5555900

(грн)

2) надходження для виконання бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках:

Код Найменування

2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:
1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2019__ - 2021__ роках:

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету
Найменування

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено) 2021__ рік (проект)

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2019__ - 2021__ роках:

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено) 2021__ рік (проект)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
              

              
 УСЬОГО             

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

4647745   4647745 4926600   4926600

3210
Капітальні трансферти 
підприємствам 
(установам,організаціям)

1280400 1280400 1280400 1357200 1357200 1357200

 УСЬОГО 4647745 1280400 1280400 5928145 4926600 1357200 1357200 6283800

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
          
 УСЬОГО         

(грн)

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

 Забезпечення надання належної 
лікарсько-акушерської допомоги 
вагітним, роділлям, породіллям та 
новонародженим

56767323  56767323 21031590   21031590 4355900   4355900

2
Придбання обладнання та 
апаратури для забезпечення 
лікувально-діагностичного процесу 

1235935 1235935 1235935 0 0 1200000 1200000 1200000

3
Забезпечення виконання 
Національної програми з 
інформатизації

17910 1450000 1450000 1467910 0 0

 УСЬОГО 56767323 0 0 58003258 21049500 0 0 21031590 4355900 1200000 0 5555900

(грн)

Код Класифікації 
кредитування бюджету Найменування

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2022__ - 2023__ роках:

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету
Найменування

2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 2022__ - 2023__ роках:

Код Класифікації 
кредитування бюджету Найменування

2021__ рік (прогноз) 2022__ рік (прогноз)

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:
1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2019_ - 2021__ роках:

N з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено) 2021__ рік (проект)

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2022__ - 2023__ роках:

2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)



загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(3 + 4)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Забезпечення надання належної 
лікарсько-акушерської допомоги 
вагітним, роділлям, породіллям та 
новонародженим

4647745   4647745 4926600   4926600

2
Придбання комп'ютерної 
оргтехніки для створення медичної 
інформаційної системи

1280400 1280400 1280400 1357200 1357200 1357200

 УСЬОГО 4647745 1280400 1280400 5928145 4926600 1357200 1357200 6283800

(грн)

загальний 
 фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(5 + 6)

загальний 
 фонд

спеціальни
й фонд

разом
(8 + 9)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

 Забезпечення надання належної 
лікарсько-акушерської допомоги 
вагітним, роділлям, породіллям 
та новонародженим

 затрат           

кількість ліжок  одиниць Стат.звітна 
ф.№20 225 225 225 225 0 0

  кількість штатних одиниць одиниць Стат.звітна 
ф.№17 549.75 0.00 549.75 549.75  549.75 0  0

 продукту            

кількість ліжко-днів одиниць Стат.звітна 
ф.№20 72257 72257 73700 73700 0 0

  кількість породіль  осіб Стат.звітна 
ф.№21 3459  3459 2600  2600 0  0

 ефективності            
середня тривалість перебування 
породіль у пологовому будинку днів Стат.звітна 

ф.№20 4.19 4.19 4.2 4.2 0 0

завантаженість ліжкового фонду днів Стат.звітна 
ф.№20 318.64 318.64 300 300 0 0

 якості            
збільшення показника пренатальної 
діагностики летальних вад 
розвитку плоду  до 21 тижня 
вагітності

% звіт 98.00 98.00 97.5 97.5 0 0

2

Придбання обладнання та 
апаратури для забезпечення 
лікувально-діагностичного 
процесу в закладі
затрат
вартість медичного обладнання та 
апаратури з відповідним 
оснащенням

грн. договори на 
купівлю 1235935 1235935 1200000 1200000

продукту  

кількість апаратури, обладнання одиниць договори на 
купівлю 1 1 1 1

ефективності  

Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено)

N  з/п Напрями використання бюджетних 
коштів

8. Результативні показники бюджетної програми:
1) результативні показники бюджетної програми у 2019__- 2021__ роках:

2021__ рік (проект)

N з/п Показники



середня вартість однієї одиниці .грн. договори на 
купівлю 1235935 1235935 1200000 1200000

якості  

забезпеченість новим обладнанням % протоколи 
та 100 100 12 12

загальний 
 фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(5 + 6)

загальний 
 фонд

спеціальни
й фонд

разом
(8 + 9)

загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

разом
(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

3
Забезпечення виконання 
Національної програми з 
інформатизації
затрат
обсяг витрат на забезпечення 
виконання завдань у сфері грн. кошторис 17910 1450000 1467910

продукту  
кількість завдань у сфері 
інформатизації м кв звітність 

установи 0.00 4

ефективності  
середні витрати на забезпечення 
виконань у сфері інформатизації грн. розрахунок 0.00 366977.5

якості  
забезпеченість новим обладнанням %

4 Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв
затрат
оплата теплопостачання грн. розрахунок 1478300 1478300
продукту  

кількість одиниць Гкал розрахунок 1010 1010

ефективності  

середня вартість однієї одиниці грн. 1463.663 1463.66

затрат
оплата водопостачання та 
водовідведення грн. розрахунок 500100 500100

продукту    

кількість одиниць м куб розрахунок 24315 24315
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 20.57 20.5676
затрат

оплата електроенергії грн. розрахунок 746200 746200

продукту  

кількість одиниць кВт-год розрахунок 222746 222746
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 3.35 3.35
затрат
оплата природного газу грн. розрахунок 579300 579300
продукту  
кількість одиниць м куб розрахунок 89.73 89.73
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 6456 6456
затрат
оплата інших енергоносіїв грн. розрахунок 52000 52000
продукту  

2021__ рік (проект)

N з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено)



кількість одиниць  куб м розрахунок 717.34 717.34
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 72.49 72.49

(грн)

загальний 
 фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(5 + 6)

загальний 
 фонд

спеціальни
й фонд

разом
(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв
затрат
оплата теплопостачання грн. розрахунок 1577346 1577346 1671987 1671987
продукту  
кількість одиниць Гкал розрахунок 1010 1010 1010 1010
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 1561.73 1561.73 1655.43 1655.43
затрат
оплата водопостачання та 
водовідведення грн. розрахунок 533607 533607 565623 565623

продукту  
кількість одиниць м куб розрахунок 24315 24315 24315 24315
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 21.95 21.95 23.26 23
затрат
оплата електроенергії грн. розрахунок 796195 796195 843967 843967
продукту  
кількість одиниць кВт-год розрахунок 222746 222746 222746 222746
ефективності  
середня вартість однієї одиниці грн. 3.57 3.57 3.79 3.79

1 затрат
 оплата природного газу грн. розрахунок 618113  618113 655200  655200

продукту  0 0

кількість одиниць м куб розрахунок 89.73 89.73 89.73 89.73
 ефективності     

середня вартість однієї одиниці грн. 6888.59 6888.59 6888.59 6888.59

 затрат   
 оплата інших енергоносіїв грн. розрахунок 55484  55484 58813  58813

продукту  0 0 0
 кількість одиниць  куб м розрахунок 717.34  717.34 717.34  717.34
 ефективності     

середня вартість однієї одиниці грн. 77.35 77.35 81.99 81.99

2
Придбання комп'ютерної 
оргтехніки для створення медичної 
інформаційної системи
затрат
вартість медичного обладнання та 
апаратури з відповідним 
оснащенням

грн. договори на 
купівлю 1280400 1280400 1357200 1357200

продукту  

кількість апаратури, обладнання одиниць договори на 
купівлю 1 1 1 1

ефективності  

середня вартість однієї одиниці .грн. договори на 
купівлю 1280400 1280400 1357200 1357200

якості       

2) результативні показники бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках:

N з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело 
інформації

2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)



забезпеченість новим обладнанням %

протоколи 
та 

стандарти 
лікування

0 12 12 0 12 12

(грн)

загальний фонд спеціальни
й фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

загальний 
 фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
 фонд

спеціальни
й фонд

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
       

Лікарі 10625696 415015 2972940 0 0 0

по посадовим окладам 6861699 285767 1982387 0 0

обов'язкові виплати 2412985 63855 801191 0 0
матеріальна допомога 561130 12598 51669 0 0
премії 455403 17452 91360
стимулюючі доплати 
та надбавки 334479 35343 46333
Фахівці з неповною 
вищою медичною 
освітою

17906276 173744 4283347 0 0 0

по посадовим окладам 9372750 107218 2654611 0 0

обов'язкові виплати 4678734 34122 1559541 0 0
матеріальна допомога 987661 7447 69195 0 0
премії 652170 7648
стимулюючі доплати 
та надбавки 2214961 17309
Молодший персонал 6519072 39969 1723602 0 0 0

по посадовим окладам 3390645 23691 886698 0 0

обов'язкові виплати 2918915 15378 836904 0 0
матеріальна допомога 5612 0
премії 203900 900
стимулюючі доплати 
та надбавки 0 0
Спеціалісти 
немедики 1869176 124678 427746 0 0 0

по посадовим окладам 1089968 83483 327253 0 0

обов'язкові виплати 160353 33395 92034 0 0
матеріальна допомога 76893 0 8459
премії 164738 7800
стимулюючі доплати 
та надбавки 377224 0
Інший персонал 3373477 49580 914565 0 0 0

по посадовим окладам 1746959 28699 473538 0 0

обов'язкові виплати 1469979 19881 441027 0 0
матеріальна допомога 20821 0
премії 117538 1000
стимулюючі доплати 
та надбавки 18180 0

УСЬОГО 40293697 802986 10322200  0  0  0  

9. Структура видатків на оплату праці:

Найменування

2019__ рік (звіт) 2020__ рік 2021__ рік (проект) 2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)

Лікарсько - акушерська допомога вагітним,породіллям та новонародженим



у тому числі оплата 
праці штатних 

одиниць за загальним 
фондом, що враховані 
також у спеціальному 

фонді

Х 261629 Х      Х  

затвердже
но

фактично 
зайняті

затвердж
ено

фактично 
 зайняті затверджено фактично 

зайняті
затвердже

но
фактично 

зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Лікарі 108.50 106.25 4.75 4.75 109.00 107.00 92.50 92.50 92.50
Фахівці з неповною вищою 
медичною освітою 234.75 234.75 3.75 3.75 234.75 234.75 198.25 198.25 198.25

Молодший персонал 115.25 115.25 1.25 1.25 115.25 115.25 86.50 86.50 86.50
Спеціалісти немедики 26.00 26.00 2.25 2.25 26.00 26.00 22.50 22.50 22.50
Інший персонал 65.25 65.25 1.00 1.00 64.75 64.75 56.25 56.25 56.25

 УСЬОГО 549.75 547.50 13.00 13.00 549.75 547.75   456.00  456.00  456.00  

 
з них: штатні одиниці за загальним 

фондом, що враховані також у 
спеціальному фонді

Х Х 3.25 3.25 Х Х   Х  Х  Х  

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(4 + 5)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(7 + 8)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Комплексна міська програма 
"Здоров'я лучан" на 2018-2020 роки

рішення 
сесії ЛМР 
від 
29.11.2017 
 №34/17

3904180 1235935 5140115 7418300 1450000 8868300 0 0 0

Програма «Фінансова підтримка 
комунальних підприємств охорони 
здоров’я Луцької міської 
територіальної громади на 2021-

проєкт 
рішення 3355900 1200000 1200000

Програма «Здоров’я мешканців 
Луцької міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки» 

проєкт 
рішення 1000000 1000000

 УСЬОГО  3904180 1235935 5140115 7418300 1450000 1450000 4355900 1200000 2200000

(грн)

спеціальний фонд спеціальн
ий фонд

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

N  з/п Категорії працівників

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (план) 2021__ рік 2022__ рік 2023__ рік

загальний фонд загальни
й фонд

спец
іаль
ний 
фон

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми:
1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2019__ - 2021__ роках:
(грн)

загальний фонд спеціальний фонд загальний 
фонд

спеціаль
ний 
фонд

загальни
й фонд

N з/п Найменування 
місцевої/регіональної програми

Коли та 
яким 

документо
м 

затвердже

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено) 2021__ рік (проект)

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми у 2022__ - 2023__ роках:

N  з/п Найменування 
Коли та 

яким 
2022__ рік (прогноз) 2023__ рік (прогноз)



загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(4 + 5)

загальний 
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
(7 + 8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Програма «Фінансова підтримка 
комунальних підприємств охорони 
здоров’я Луцької міської 
територіальної громади на 2021-
2025 роки»

проєкт 
рішення 3580745 3580745 3795580 3795580

 
Програма «Здоров’я мешканців 
Луцької міської територіальної 
громади на 2021-2025 роки» 

проєкт 
рішення 1067000 1280400 2347400 1131020 1357200 2488220

 УСЬОГО  4647745 1280400 5928145 4926600 1357200 6283800

(грн)

спеціальний 
фонд 

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельн

ої 
готовнос
ті об'єкта 
на кінець 
бюджетн

ого 

спеціальн
ий фонд 
(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельної 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 
періоду, %

спеціальн
ий фонд 
(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельно

ї 
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетног
о періоду, 

спеціальни
й фонд 

(бюджет 
розвитку)

рівень 
будівельн

ої 
готовності 

 об'єкта 
на кінець 
бюджетно

го 

спеціаль
ний 

фонд 
(бюджет 
розвитку

)

рівень 
будівель

ної 
готовнос

ті 
об'єкта 

на 
кінець 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
             
             

(грн)

загальног
о фонду

спеціально
го фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

56923457 56767323      56767323

 УСЬОГО 56923457 56767323      56767323

(грн)

N  з/п Найменування 
місцевої/регіональної програми

яким 
документо

м 

12. Об'єкти, які виконуються в межах бюджетної програми за рахунок коштів бюджету розвитку у 2019_ - 2023__ роках:

Найменування об'єкта 
відповідно до 

проектно-кошторисної 
документації

Строк реалізації об'єкта (рік 
початку і завершення)

Загальна 
вартість 
об'єкта

2019__ рік (звіт) 2020__ рік (затверджено) 2021__ рік (проект) 2022__ рік (прогноз) 2023__ рік 
(прогноз)

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2019__ році:

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету / код 
Класифікації 

кредитування бюджету

Найменування

Затвердже
но з 

урахуванн
ям змін

Касові 
видатки /  
надання 
кредитів

Кредитор
ська 

заборгова
ність на 
початок 
минулого 

 

Кредитор
ська 

заборгова
ність на 
кінець 

минулого 
 

Зміна 
кредиторської 
заборгованості 

 
(6 - 5)

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 2020__ - 2021_ роках:

В 2019-2020 роках заборгованість перед працівниками по виплаті заробітної плати та допомозі із соціального страхуваня відсутня. В 2021 році показники по чисельності зайнятих
передбачаються на рівні 2020 року, що відповідає передбаченим асигнуванням . В 2019 році за рахунок бюджетного фіннсування надійшли медикаменти,дезінфікуючі засоби та товари
медичного призначення на суму -1842555 грн. В 2021 році всі показники передбачаються на рівні 2020 року з урахуванням індексу інфляції 6,7 %. 

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 2019__ році, очікувані результати у 2020__ році, 
обґрунтування необхідності передбачення витрат на 2021__ - 2023__ роки.

14. Бюджетні зобов'язання у 2019__ - 2021__ роках:

Погашено 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

Бюджетні 
зобов'язанн

я 
 (4 + 6)



загальног
о фонду

спеціальн
ого 

фонду

загального 
фонду

спеціальн
ого фонду

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

21049500    21049500 4355900    4355900

 УСЬОГО 21049500    21049500 4355900    4355900

(грн)

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету / код 
Класифікації 

кредитування бюджету

Найменування

Затвердже
но з 

урахуванн
ям змін

Касові 
видатки / 
надання 
кредитів

Дебіторс
ька 

заборгова
ність на 
01.01.201

8__

Дебіторсь
ка 

заборгова
ність на 
01.01.201

9__

Очікувана 
дебіторська 

заборгованість 
 на 

01.01.2020__

Причини 
виникнен

ня 
заборгова

ності

Вжиті 
заходи 
щодо 

погашення 
 

заборгован
ості

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2610
 Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

56923457 56767323      

 УСЬОГО 56923457 56767323      

В.О.Лотвін
(підпис)

Н.К.Артамонова
(підпис)

В 2019 році кошти спеціального фонду бюджету були використані для забезпечення першочергових потреб закладу: на утримання установи , придбання медикаментів ,на витрати , не
забезпечені бюджетними асигнуваннями , придбання медичного обладнання. В 2019 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста придбано апарат для штучної вентиляції легенів у
відділення дитячої реанімації на суму 1235,9 тис. грн. В 2020 році обсяги власних надходжень установи будуть використані на витрати , не забезпечені бюджетними асигнуваннями. Крім
того, в 2020 році за рахунок коштів бюджету розвитку міста очікується : придбання комп'ютерної техніки для забезпечення виконання Національної програми з інформатизації - 800,0 тис.
грн., часткова оплата придбання апарату УЗД- 528,8 тис. грн.

Головний бухгалтер 
(прізвище та ініціали)

очікуваний 
обсяг взяття 

поточних 
зобов'язань 

(3 - 5)

гранични
й обсяг

можлива 
кредиторсь

ка 
заборгован

ість на 
початок 

планового 
бюджетног
о періоду 
 (4 - 5 - 6)

3) дебіторська заборгованість у 2019 - 2020__ роках:

Код Економічної 
класифікації видатків 

бюджету / код 
Класифікації 

кредитування бюджету

Найменування

2021__ рік

затвердже
ні 

призначен
ня

2020__ рік

Начальник управління 
(прізвище та ініціали)

кредиторськ
а 

заборгованіс
ть на 

початок 
поточного 

бюджетного 
періоду

планується 
погасити 

кредиторську 
заборгованість за 

рахунок коштів

4) аналіз управління бюджетними зобов'язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов'язань у 2020__ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 2021__ рік та на 2022__ - 2023__ роки за рахунок надходжень до 
спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 2019__ році, та 
очікувані результати у 2020__ році.

планується погасити 
кредиторську 

заборгованість за 
рахунок коштів

очікуван
ий обсяг 
взяття 

поточни
х 

зобов'яза
нь

(8 - 10)
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