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(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

3. 0712010

кількість апаратури, обладнання

% протоколи та стандарти лікування 100

3 4 5 6 7

12,229,100 12,962,846

Наслідки у разі, якщо додаткові кошти не будуть передбачені у  2021 році та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.

2) додаткові витрати на 2022-2023 роки за бюджетними програмами:
Код 

Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування

2022 рік (прогноз) 2023 рік (прогноз)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 і 2022 рокиіндикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

індикативні 
прогнозні 
показники

необхідно 
додатково +

1 2

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
17.07.2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2021 РІК ДОДАТКОВИЙ, (Форма 2021-3)

1.  Управління охорони здоров`я Луцької міської ради 07 05500670    
(код Типової відомчої 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2.   КП Луцька міська клінічна лікарня 071 01982985    
(найменування відповідального виконавця)

(код Типової відомчої 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету 
та номер в системі головного 

розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

2010 0731    
Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню .03351000000

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код бюджету)

4. Додаткові витрати місцевого бюджету:
1) додаткові витрати на 2020 рік за бюджетними програмами:

Код 
Економічної 
класифікації 

видатків 
бюджету / код 
Класифікації 

кредитування 
бюджету

Найменування 2019 рік (звіт) 2020 рік 
(затверджено)

2021 рік (проект)

Обґрунтування необхідності додаткових коштів на 2021 рікграничний 
обсяг

необхідно 
додатково +

1 2 3 4 5 6 7

2610

Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 117,374,765 36,955,500 11,461,200

3210

Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, 
організаціям) 9,835,224 2,500,000

89,120,000

17 000 000 -добудова приймального відділення; 3 000 000- облаштування стоянки для автомобілів;  16 000 000- придбання 
спірального комп'ютерного томографа ( 32 сканний);  42 000 000- придбаня магнітно- резонансного томографа;  3 600 000- 
придбання операційного рентгенапарату ( С-дуга); 1 200 000- придбання аналізатора токсикологічного для біохім. 
лабораторії;  5 500 000- придбання генератора кисню;  1 000 000 - придбання барокамери; 

ВСЬОГО 127,209,989 39,455,500 11,461,200 126,568,581

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

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації 2021 рік (проект) в межах 
доведених граничних обсягів

2021 рік (проект) зміни у разі 
виділення додаткових коштів

1 2 3 4 5 6
Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі
затрат

продукту
вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням грн. 69120000

ефективності
середня вартість однієї одиниці

одиниць договори на купівлю та специфікація 5

якості

договори на купівлю та специфікація

грн. договори на купівлю та специфікація 13824000

забезпеченість новим обладнанням
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0

Н.К. Артамонова  

12,229,100

Придбання обладнання та апаратури для забезпечення лікувально-діагностичного процесу в закладі

Головний бухгалтер 

(підпис)

УСЬОГО

(підпис)

В.О.Лотвін Начальник управління 

12,962,846
Зміна результативних показників, які характеризують виконання бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів:

№ з/п Найменування Одиниця виміру Джерело інформації

2022 рік 
(прогноз) в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2022  рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

2023 рік 
(прогноз), в 

межах 
доведених 

індикативних 
прогнозних 
показників

2023рік 
(прогноз), 

зміни у разі 
передбачення 

додаткових 
коштів

1 2 3 4 5 6 7 8

затрат
1 вартість медичного обладнання та апаратури з відповідним оснащенням грн. договори на купівлю та специфікація

продукту
1 кількість апаратури, обладнання одиниць договори на купівлю та специфікація

0

ефективності
1 середня вартість однієї одиниці грн. договори на купівлю та специфікація

якості
1 забезпеченість новим обладнанням % протоколи та стандарти лікування

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2022-2023  роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання бюджетної програми.
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