
ЗАТВЕРДЖЕНО

26 серпня 2014 року №836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

                    Управління охорони здоров'я  
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
_____________________________________       №__________

1.

2.

3.

4.

5.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 
№з/п
1.

7. Мета бюджетної програми 

8. Завдання бюджетної програми 
№з/п

1.

2.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень 

 

спеціальний фонд

Наказ Міністерство фінансів України

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Наказ/розпорядчий документ

.0710000

Ціль державної політики 
Надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд

Підстави для виконання бюджетної програми

Забезпечення безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

Завдання 

.0700000
(Код програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(Код програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(Код програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

0355100000

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   2614200,00 гривень, у тому числі загального фонду -  2614200,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

05500670

05500670Управління охорони здоров`я Луцької міської ради

Управління охорони здоров`я Луцької міської ради

0731 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вимдатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)(Код функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

0712151
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

               07

№ з/п

Конституція України, 
Бюджетний Кодекс України,  
Рішення сесії Луцької міської ради від 23.12.2020 року № 2/53"Про бюджет Луцької міської територіальної громади  на 2021 рік",
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", 
Положення про централізовану бухгалтерію при УОЗ МР, положення про інформаційно-аналітичний відділ при УОЗ МР

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,фінансування установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами 
Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я

Усього



1

1

2

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми гривень 
№ з/п

1
1.
2.

11. Результативні показники бюджетної програми:

1

1

1

1

2

3

1
кількість складених звітів на 1 - го працівника

2

3

2

1

1

2

3

1

2

3

загальний фонд

 

Усього

 

7

  
   

Найменування місцевої/регіональної  програми 
2

спеціальний фонд Усього
3 4 5

4

Показники
2

Одиниця виміру Джерело інформації загальний фонд спеціальний фонд
43 5 6

 
  

штатний розпис

Усього

№ з/п

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, фінансової документації,фінансування 
установ охорони здоров'я згідно з затвердженими кошторисами 905800.00

1708400.00
2614200.00

52 3 4

905800.00

1708400.00Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я
Усього

0.000

0.000

2614200.000.000

108

756

108

756

Забезпечення складання і надання кошторисної, звітної, 
фінансової документації, фінансування установ охорони 
здоров'я згідно з затверджиними кошторисами 

кількість штатних одиниць

27

кількість проведених планово- економічних розрахунків
одиниць

бухгалтерська та 
фінансова-економічна 

звітність
106 106

продукту

кількість складених звітів працівниками бухгалтерії

кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, 
іншої інформації, перевірок

одиниць

одиниць

бухгалтерська та 
фінансова-економічна 

звітність
бухгалтерська та 

фінансова-економічна 
звітність

одиниць
затрат

4

бухгалтерська та 
фінансова-економічна 

звітність
бухгалтерська та 

фінансова-економічна 
звітність

бухгалтерська та 
фінансова-економічна 

27

744

106

ефективності

затрат
кількість штатних одиниць

продукту

кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень, 
іншої інформації, перевірок на 1 - го працівника в функціональні 
обов'язки якого це входить
кількість проведених планово- економічних розрахунків на 1-го 
працівника (економіста)

одиниць

одиниць

одиниць

30

1701

210

одиниць

одиниць

одиниць

одиниць

штатний розпис

744

106

6.75

ефективності

6.75

30

1701

210

Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів охорони 
здоров'я

12 12

кількість аналітичних довідок, наказів, письмових роз'яснень, 
іншої інформації, перевірок, довідників, іншої інформації
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у 
комплексних комісіях

кількість складених звітів на одного працівника
кількість аналітичних довідок , наказів , письмових роз'яснень 
,іншої інформації, перевірок, довідників на 1-го працівника
кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участі у 
комплексних комісіях на 1-го працівника

кількість звітних форм

одиниць

одиниць

одиниць

статистична звітність

статистична звітність

статистична звітність

статистична звітність

статистична звітність

статистична звітність

30

252

30

252



Начальник управління охорони здоров'я ________________________ В.О.Лотвін
(підпис) (ініціали та прізвище)

Департамент фінансів та бюджету Луцької міської ради 
ПОГОДЖЕНО 
Директор департаменту фінансів та бюджету ________________________ Л.А.Єлова 
  (підпис) (ініціали та прізвище)

 
 

Дата погодження 

М.П.


