
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 Завдання 
1.

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень 

  

Наказ Міністерство фінансів України

Наказ/розпорядчий документ

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",
Договори про медичне обслуговування населення
Статут закладів
Ліцензія на надання медичної практики 

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

.0700000 Управління охорони здоров`я Луцької міської ради 05500670
(Код програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету)

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

.0710000 Управління охорони здоров`я Луцької міської ради 05500670

Інші програми заходи у сфері  охорони здоров’я 0355100000
(Код програмної 

класифікації видатків 
(код Типової програмної (Код функціональної 

класифікації видатків та 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією вимдатків та (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань  -   800000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  800000,00 гривень та спеціального фонду - 0 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми:

0.00

(Код програмної 
класифікації видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0712152                07 0731

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

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення 1

№ з/п
1

 

2 3 4 5

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій населення 

Напрями використання бюджетних коштів загальний фонд спеціальний фонд Усього

800000.00800000.00



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

1

1.

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

11. Результативні показники бюджетної програми:

1

1

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.

2

800000.00 0.000 800000.00

Забезпечення безкоштовним зубопротезуванням пільгових категорій 
населення

вартість протезувань
продукту

ефективності

76

загальний фонд спеціальний фонд РазомНайменування місцевої/регіональної  програми 

Усього

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації загальний фонд спеціальний фонд Усього

800000

1720

465.12

300000.000
800000.000 0.000 800000.000
300000.000

465.12

кількість протезувань

вартість 1-го протезування

затрат 

3 4 5

500000.000 0.000 500000.000

грн.

одиниць

800000

1720

"Комплексна програма соціальної  підтримки учасників бойових дій, бійців – добровольців, членів їх сімей, а 
також сімей загиблих (померлих) військовослужбовців, які зареєстровані на території Луцької міської 
територіальної громади, на 2021 -2023 роки»

грн.

план використання 

статистичні дані

розрахунок

2 3 4 5


