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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
департаменту охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від «/і? .03 2021 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

1. 0700000
(код Програмної 

класифікації видатків 
та кредитування 

місцевого бюджету

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013260. 
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000

(код Програмної

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг Черкаської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02013260. 
(код за ЄДРПОУ)

та кредитування 
місцевого бюджету)

3. 0712111 ___________2111__________
(код Типової програмної класифікаці 

видатків та кредитування міського 
бюджету)

0726
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування міського 

бюджету)

Первинна медична 
допомога населенню, 
що надається 
центрами первинної 
медичної (медико- 
санітарної) допомоги 

(найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

23576000000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 366 159,00 гривень,
у т.ч. загального фонду - 4 366 159,00 гривень
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»:
Постанова КМУвід 11,10.2016№710 "Про ефективне використання державних коштів":
Рішення Черкаської міської ради від 24.12.2020 № 2-48 «Про бюджет Черкаської міської територіальної громади на 2021 рік (23576000000)»:
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) Черкаської міської ради на 2021-2023 роки (рішення ЧМР 
від 24.12.2020 № 2-37 зі змінами).

_____ 6.
№з/п

1

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми______________________________
__________________________________________________________________________ Ціль державної політики__________________________________________________________________________  
Забезпечення доступності медичного обслуговування на відповідній території, забезпечення розвитку всіх видів медичного обслуговування, розвитку і вдосконалення - 
мережі лікувальних закладів.'

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання первинної медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

8. Завдання бюджетної програми
№з/п Завдання

1
Забезпечення ефективного і якісного здійснення статутної діяльності комунальних некомерційних підприємств, засновником яких є територіальна громада міста Черкаси 
в особі Черкаської міської ради

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд
Спеціальний 

Фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) 
поточних витрат, які виникають в процесі їх господарської діяльності

4 366 159,00 4 366 159,00

Усього 4 366 159,00 0,00 4 366 159,00

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

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

Фонд
Усього

1 2 3 4 5

1
Міська програма фінансової підтримки комунальних некомерційних підприємств (закладів охорони здоров’я) 
Черкаської міської ради на 2021-2023 роки 4 366 159,00 4 366 159,00

Усього 4 366 159,00 0,00 4 366 159,00



№з/п Показники Одиниця виміру Джерело 
інформації

Загальний фонд Спеціальний 
фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам для покриття (відшкодування) поточних витрат, які виникають в процесі & 
господарської діяльності

г затрат: ' 4

1,1.
Обсяг видатків на фінансову підтримку комунальних некомерційних 
підприємств для покриття (відшкодування) поточних втрат, які виникають 
в процесі їх господарської діяльності

гри міський бюджет 4 366 159,00 4 366 159,00

1.1.1. - на оплату комунальних послуг та енергоносіїв грн

плани 
використання 
бюджетних 

коштів

4 263 917,75 4 263 917,75

1.1.2.
- сума судових витрат (судовий збір, витрати пов ’язані з розглядом 

справи, послуги юридичного консультування та юридичного 
представництва), виконавчого збору, штрафів та додаткових витрат

гри

плани 
використання 
бюджетних 

коштів

102 241,25 102241,25 ’

1.2. Кількість закладів од. мережа 5 5
; ‘ 2 ‘

2.1. Кількість лікарських відвідувань од.
статистична 

звітність 531461 531461

2.2.
Кількість рішень суду щодо безспірного списання коштів, боржниками по 
яких є одержувачі бюджетних коштів

од.
вхідна 

документація 3 3

3 ефективності: - г'
3.1. Середня вартість одного відвідування грн розрахунок 8,02 8,02
3.2. Середні видатки на виконання одного рішення суду грн розрахунок 34080,42 34080,42
4 ЯКОрШІ: . . . . ' ' ' ' . ' ■ .

4.1.
Збільшення показника щеплення для профілактики дифтерії, правця та 
кашлюка дітей на першому році життя ._______ ... %

статистична 
звітність 1,0 1,0

Директор департаменту ох 
послуг В.Е, Кульчиковський 

(ініціали/ініціал, прізвище)

Т.І.Харенко________ ■ ■
(ініціалн/ініціал, прізвище)


