
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 

.0710000 Управління охорони здоров`я Луцької міської ради 05500670
(Код програмної 

класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0710160                07 0111

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах

0355100000

Наказ Міністерство фінансів України

Наказ/розпорядчий документ

ПАСПОРТ

.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)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2023 рік

(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 вимдатків та кредитування місцевого бюджету) (код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2071100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1797600,00 гривень та спеціального 
фонду - 273500,00 гривень

Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, 
Бюджетний Кодекс України,  
Рішення сесії Луцької міської ради від 13.12.2022 року №38/19 "Про бюджет Луцької міської територіальної громади  на 2023 рік", Положення про 
управління охорони здоров'я Луцької міської ради, затвердженого рішенням міської ради від 30.11.2022 №37/57

Ціль державної політики 
Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

 



8. Завдання бюджетної програми 
№з/п

1. Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад ( у разі їх створення)надання законодавством повноважень у відповідній сфері

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень 

№ з/п
1

1

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

№ з/п

1 3 4 5
1.    

11. Результативні показники бюджетної програми:
№ з/п

1

1

5.00
449400.00

продукту

затрат
Штатний розпис

ефективності

4.00 4.00

2000.00

60.00
60.00
20.00
16.00

2000.00

60.00
60.00
20.00
16.00

15.00

5.00
витрати на утримання однієї штатної одиниці

одиниць

одиниць

статистичні дані 

статистичні дані 

кількість підготовлених нормативно-правових актів на 
одного працівника
кількість перевірок на одного працівника

грн.

кількість отриманих доручень, листів, звернень, заяв, 
скарг

15.00

кількість підготовлених нормативно-правових актів
кількість прийнятих нормативно-правових актів
кількість перевірок
кількість проведених засідань, нарад, семінарів

449400.00кошторис

одиниць

одиниць
одиниць
одиниць
одиниць

статистичні дані 

статистичні дані 
статистичні дані 
статистичні дані 
статистичні дані 

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я

Завдання 

Здійснення виконавчими органами міських рад, районних у містах рад ( у разі їх 
створення)надання законодавством повноважень у відповідній сфері

загальний фонд спеціальний фонд УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

1797600.00 273500.00 2071100.00

3 42 5

1797600.00 273500.00 2071100.00

Усього

Найменування місцевої/регіональної  програми спеціальний фонд Усьогозагальний фонд

2
 

Усього

   

Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації загальний фонд спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7
Здійснення виконавчими органами міських рад, 
районних у містах рад (у разі їх створення) наданих 
законодавством повноважень у відповідній сфері

кількість штатних одиниць одиниць



Начальник управління охорони здоров'я Володимир ЛОТВІН 
(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Департамент фінансів, бюджету та аудиту Луцької міської ради
ПОГОДЖЕНО 
Департамент фінансів, бюджету та аудиту Лілія ЄЛОВА 
  (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Дата погодження  
М.П.  0

100.00

якості

100.00

100.00

відсоток прийнятих нормативно-правових актів у 
загальній кількості підготовлених
відсоток вчасно виконаних доручень, листів, звернень, 
заяв, скарг у загальній кількості

%

%

статистичні дані

статистичні дані

кількість виконаних доручень, листів, звернень,заяв, 
скарг на одного працівника 500.00 500.00

(підпис)

(підпис)

100.00


