
№

1.

2.

3.

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

7. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України «Основи законодавства України  про охорону здоров'я» від 

19.11.1992 р.№2801-XII, Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників Смолінської об'єднаної територіальної громади на 2019- 2023рр., рішення 

Смолінської селищної ради від 18 грудня 2020р.  №37« Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1 Надання якісної спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги населенню протягом 2019-2023рр.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 717 160,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 717 160,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0112020 2020 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 1151200000
(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)

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000 Смолінська селищна рада 05378818

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0110000 Смолінська селищна рада 05378818

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 

та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, 

сільс
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

08.02.2021 12-р

ПАСПОРТ



М.П.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

Директор  КНП « СМСЧ» Смолінської селищної ради О.С.Фролов

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 5 від 01.02.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник А.П.Демченко

2
завантаженість ліжкового фонду у  денних  стаціонарах

днів
розрахункові данні

251,00 0,00 251,00

1 завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах днів розрахункові данні 8,30 0,00 8,30

0 ефективності 0,00

2 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів розрахункові данні 340,00 0,00 340,00

2 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб звітність 1 500,00 0,00 1 500,00

1
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 

лікарень),
осіб

звітність
70 600,00 0,00 70 600,00

2 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. розрахункові данні 10 200,00 0,00 10 200,00

1 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах тис.од. розрахункові данні 6 275,00 0,00 6 275,00

1 кількість ліжок у денних стаціонарах од. структура 25,00 0,00 25,00

0 продукту 0,00

1 кількість установ од. мережа 1,00 0,00 1,00

2 кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. структура 30,00 0,00 30,00

0 затрат 0,00

1 кількість штатних одиниць од. штатний розпис 109,75 13,75 123,50

1 2 3 4 5 6 7

Усього 2 717 160,00 0,00 2 717 160,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2023 роки
2 717 160,00 0,00 2 717 160,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

2
Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги 

населенню
2 717 160,00 0,00 2 717 160,00

УСЬОГО 2 717 160,00 0,00 2 717 160,00

1 2 3 4 5

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



№

1.

2.

3.

1 Забезпечення  хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1. Забезпечення  хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про державний бюджет на 2021 рік", Закон України «Основи законодавства України  про охорону здоров'я» від 

19.11.1992 р.№2801-XII, Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016р. № 239 "Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну", рішення Смолінської селищної ради 

від 18 грудня 2020р.  №37« Про бюджет Смолінської селищної територіальної громади на 2021 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 383 600,00 гривень, у тому числі загального фонду 383 600,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

1151200000

(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0112144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

0110000 Смолінська селищна рада 05378818

08.02.2021 12-р

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0100000
Смолінська селищна рада

05378818

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 

обласних, Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного 

та республіканського Автономної Республіки Крим, районного значення, селищних, 

сільс
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



М.П.

(Дата погодження)

Фінансовий відділ Смолінської селищної ради наказ № 5 від 01.02.2021 року

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник А.П.Демченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Директор  КНП « СМСЧ» Смолінської селищної ради О.С.Фролов

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

0,00

1
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

відс.
розрахункові данні

100,00 0,00 100,00

0 ефективності

0,00

1
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами 

інсуліну
осіб

реєстр інсулінозалежних хворих
76,00 0,00 76,00

0 продукту

0,00

1
видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

грн. кошторис 383 600,00 0,00 383 600,00

0 затрат

71 2 3 4 5 6

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Програма розвитку медичної допомоги та стимулів для медичних працівників 

Смолінської об’єднаної територіальної громади на 2019 – 2023 роки
383 600,00 0,00 383 600,00

Усього 383 600,00 0,00 383 600,00

1 2 3 4 5

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1
Відшкодування вартості препаратів інсуліну хворим на цукровий діабет відповідно до 

вимог законодавства
383 600,00 0,00 383 600,00

УСЬОГО 383 600,00 0,00 383 600,00

1 2 3 4 5

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього


