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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Рожищенська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_________________ Розпорядження_________________

_12.02.2021 №8-рв
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
Рожищенська міська рада

04333268

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0100000
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

2

.

Рожищенська міська рада________

0110000

(найменування відповідального виконавця)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого
бюджету)

3.

0112010
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

2010
(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

0731
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету)

04333268
(код за ЄДРПОУ)

0356500000
(код бюджету)

4.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 215 470,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 215 470,00 гривень та спеціального
фонду - гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон від 28.06.1996 р.№254/960[36]);п.3 ст.91 Бюджетного кодексу
У країни,Закону України "Про Державний бюджет України на 2021 рік",Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" №2801XII від 19.11.1992р,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836,зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року
№1103/25880 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів",п.5 ст.З Закону України
"Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення ",постановиКабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року №208 "Деякі
питання удосконалення системи охорони здоров'я", рішення сесії від "Про міський бюджет на 2021 рік".

6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

7.
8.

—
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Ціль державної політики

‘ ='

Мета бюджетної програми:Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
Завдання бюджетної програми

N з/п

Завдання

1.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

9.

N з/п
1
1.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень
Напрями
використання
бюджетних коштів
2
Оплата комунальних
послуг та
енергоносіїв

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

5

1 215 470,00

1 215 470,00

Усього

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

\

N з/п
1

1.

Найменування
місцевої /
регіональної
програми
2
Програма підтримки
та розвитку
вторинної медичної
допомоги на
території
Рожищенської
територіальної
громади на 2021 рік.

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

3

4

5

1 215 470,00

1 215 470,00

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

1
1

Спеціальний фонд

Усього

6

7

Одиниця виміру

Джерело інформації

2

3

4

од.

статут

1

1

од.

штатний розпис

285,25

285,25

од.

штатний розпис
план по мережі,
штатах,
контингентах (Звіт
Ф20.
Т3100Ї

59,5

59,5

130

130

: 5

затрат
кількість установ
кількість штатних
одиниць
У т.ч.лікарів
кількість ліжок у
звичайних стаціонарах

2

Загальний фонд

Показник

од.

продукту
кількість ліжко-днів у
звичайних стаціонарах

тис.од.

звіт Ф20
3100

Т

30,07

.

■

30,07

кількість лікарських
відвідувань(у
полшіінічяих відділеннях

лікаонГ)
кількість пролікованих
хворих у стаціонарі
3

звітФ20
£530

, . і .-,-

Т

56923

56 923

осіб

статистичний
розрахунок

3 514

3 514

ДНІВ

статистичний
розрахунок

231,3

231,3

ДНІВ

статистичний
розрахунок

8,5

8,5

відс.

статистичний
розрахунок

2,7

2,7

ефективності
завантаженість ліжкового
фонду у звичайних
стаціонарах
середня тривалість
лікування в стаціонарі
одного хворого

4

осіб

якості
зниження показника
летальності

Міський голова
В.А.Поліщук
(ініціали/ініціал, прізвище)

/{підпис)

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Рожищенської міської ради
Начальник відділу фінансо
І.С.Попова
(ініціали/ініціал, прізвище)

