
УКРАЇНА
ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
ЛУКА-МЕЛЕШКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ

ВІННИЦЬКОГО РАЙОНУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

НАКАЗ

23 липня 2021р.                                     
с.Лука-Мелешківська                                                                                 №26    

Про внесення змін і затвердження у новій редакції паспортів бюджетної
програми на 2021 рік

         Відповідно  статті  cт.20,22 Бюджетного  кодексу  України,  наказів
Міністерства фінансів України: від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання
запровадження  програмно-цільового  методу  складання  та  виконання
місцевих  бюджетів»  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  від
10.09.2014 року №1104/25881 (зі змінами),  від 29 грудня 2002 року №1098
«Про паспорти бюджетних програм», зареєстрованого в Міністерстві юстиції
України від 23.01.2003 року №47/7368 (зі змінами), враховуючи рішення 11
сесії сільської  ради 8 скликання від 16.07.2021 року №506  «Про внесення
змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року «Про бюджет Лука-
Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік (02530000000)»»
та  з  метою  моніторингу,  оцінки  і  контролю  ефективності  виконання
бюджетних програм і цільового використання бюджетних коштів:  
        1.  Внести зміни та затвердити  в новій редакції паспорт  бюджетної
програми на 2021 рік за КПКВКМБ 0812111 «Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної)
допомоги».
  2.   Контроль за виконання цього розпорядження покласти на інспектора з
бухгалтерського обліку Лащенко О.В..

Інспектор з соціальних питань                                                   Раїса ЧЕРВАТЮК



ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

23.07.2021 р. № 26

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

1. 0800000 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-Мелешківської сільської ради 44011142

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

2. 0810000 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-Мелешківської сільської ради 44011142

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0812111 2111   0726 02530000000

(код бюджету)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

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

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я Лука-
Мелешківської сільської ради

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(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)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –553193 гривень , у тому числі загального фонду – 553193 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

Конституція України;
Бюджетний Кодекс України;
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні;
Закон України "Про охорону здоров'я населення України";
Наказ МФУ від 02.08.2010 року №805 "Про затвердження основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"зі змінами;
Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ від 27.07.2011 року 945 "Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть 
здійснюватись з усіх місцевих бюджетів" зі змінами;
Наказ МФУ, МОЗ від 26.05.2010 року №283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетіва у галузі 
"Охорона здоров'я" зі змінами;
Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 №2801-ХІІзі змінами;
Програма підвищення якості медичного обслуговування населення Лука-Мелешківської сільської територіальної громади на 2021 рік;
Закон України "Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків";



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

Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

1 Забезпечення та покращення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання первинної медичної допомоги населенню за місцем проживання (перебування) 0

2 Забезпечення збереження енергоресурсів 0

Усього 0

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Одиниця виміру Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Наказ МФУ від 26.08.2014 року №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" зі змінами;
Наказ МФУ №1098 від 29.12.2002 року "Про паспорти бюджетних програм"зі змінами;
Рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року №88 "Про бюджет Лука-Мелешківської  сільської територіальної громади на 2021 рік";
Рішення 8 позачергової сесії 8 скликання від 12.03.2021 року №227 "Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської  сільської 
територіальної громади на 2021 рік (02530000000)"";
Рішення 10 чергової сесії 8 скликання від 28.05.2021 року №386 "Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської  сільської 
територіальної громади на 2021 рік (02530000000)"";
Рішення 11 чергової сесії 8 скликання від 16.07.2021 року №506 "Про внесення змін до рішення 3 сесії 8 скликання від 24.12.2020 року "Про бюджет Лука-Мелешківської  сільської 
територіальної громади на 2021 рік (02530000000)"".

№
з/п

Забезпечення організації надання безоплатної медичної допомоги, збереження здоров'я нації, санітарного та епідемічного благополуччя всіх верств населення, розроблення заходів 
щодо профілактики та зниження захворюваності.

№
з/п

№
з/п

220 100 220 100

333 093 333 093

553 193 553 193

№
з/п

№
з/п

Джерело
інформації



грн. 0,00

грн. 0,00

грн. 0,00

обсяг видатків на оплату електроенергії грн. 0,00

обсяг видатків на оплату природного газу грн. 0,00

2 продукту

кількість прикріпленого населення (всього) осіб статистичні дані 0,00

осіб 38,00 0,00 38,00

осіб 12,00 0,00 12,00

кількість юридичного супровіду шт. лист КНП "ЦПМСД" 1,00 0,00 1,00

1 2 3 4 5 6 7

кількість об'єктів по роботах по технічному обстеженню шт. лист КНП "ЦПМСД" 2,00 0,00 2,00

обсяг споживання електроенергії тис.кВт.год 19,36 0,00 19,36

обсяг видатків на закупівлю медичних препаратів та засобів 
гігієни

рішення 10 сесії 8 
скликання від 28.05.2021 
року №386, план 
використання бюджетних 
коштів

200 000,00 200 000,00

обсяг видатків на юридичний супровід процесу отримання ліцензії 
на медичну практику

лист №111 від 23.03.2021 
р.КНП "ЦПМСД", рішення 
8 с.8 скл.від 12.03.2021 р. 
№227

12 000,00 12 000,00

обсяг видатків на виконання проектних робіт по технічному 
обстеженню

рішення 8с.8 скл. від 
12.03.2021 р. №227 8 100,00 8 100,00

розрахунок, листи КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради, плани використання 
бюджетних коштів, 
рішення 3с.8скл. від 
24.12.2020р. №88, рішення 
8с.8скл. від 12.03.2021 р.
№227

73 560,00 73 560,00

розрахунок, лист №35/1 
від 02.02.2021 р.КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради, рішення 11с.8 скл.
№506 від 16.07.2021 р.

259 533,00 259 533,00

8 423,00 8 423,00

кількість хворих жінок, які потребують отримання медичних 
препаратів

розрахунок, лист КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради, облік хворих, реєстр 
рецептів

кількість хворих чоловіків, які потребують отримання медичних 
препаратів

розрахунок, лист КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради, облік хворих, реєстр 
рецептів

розрахунок, лист №35/1 
від 02.02.2021 р.КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради



обсяг споживання природного газу тис.куб.м 22,57 0,00 22,57

3 ефективності

грн. 0,00

середня вартість одного медичного препарату грн. 160,00 0,00 160,00

грн. 0,00

грн. 0,00

середні витрати на 1 кВт електроенергії грн. 3,80 0,00 3,80

середні витрати на 1куб.метр природного газу грн. 11,50 0,00 11,50

4 якості

відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень забезпечення ліцензіями на медичну практику відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень готовності проектної документації відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень забезпечення електроенергією до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

рівень забезпечення природним газом до потреби відс. розрахунок 100,00 0,00 100,00

В.о.начальника Олена ВОЛЬСЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Лука-Мелешківської сільської ради
Начальник фінансового відділу Віталіна ШИЛО

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

23.07.2021 р.
М.П.

розрахунок, лист №35/1 
від 02.02.2021 р.КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради, лист №298 від 
20.07.2021 р. КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської с/р.

середні витрати на закупівлю медичних препаратів для одного 
хворого

розрахунок, лист КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради

3 200,00 3 200,00

розрахунок, лист КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради

середні витрати на юридичний супровід процесу отримання 
ліцензії на медичну практику

лист №111 від 23.03.2021 
р.КНП "ЦПМСД" 12 000,00 12 000,00

середні витрати на виконання проектних робіт по технічному 
обстеженню 1 об'єкту

лист №111 від 23.03.2021 
р.КНП "ЦПМСД" 4 050,00 4 050,00

розрахунок, лист №35/1 
від 02.02.2021 р.КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради

розрахунок, лист №35/1 
від 02.02.2021 р.КНП 
"ЦПМСД" Лука-
Мелешківської сільської 
ради

рівень забезпечення медичними препаратами хворих, яким 
необхідне забезпечення згідно обліку та реєстру рецептів


