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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські
державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)__________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

17,11.2021______________ № 189/02-05_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна 
1. 0200000 адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні 04053714

_______________________________  адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)______________________________  _________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

2. ___________0210000___________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця)

04053714
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

2010 0731

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

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню___________________________________________

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

0756100000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 16 358 380,00 гривень, у тому числі загального фонду 8 200 800,00 гривень та

спеціального фонду- 8 157 580,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 р. (зі змінами та доповненнями);
Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні від 21.05.1997 р. (зі змінами та доповненнями);
Наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання місцевих бюджетів".
Рішення Хустської міської ради №481 від 20.10.2021 року про внесення змін до Рішення сесії Хустської міської ради від 17.12.2020 року №19 "Про бюджет Хустської міської 
територіальної громади на 2021 рік", (зі змінами), Рішення Хустської міської ради №469 від 20.10.2021 року. Про внесення знін до програми фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства Хустська центральна лікарня імені Віцинського Остапа Петровича Хустської міської ради на 2021-2023 роки . Рішення виконавчого комітету Хустської 
міської ради "Про спрямування коштів цільової субвенції у 2021 році" №539 від 10.11.2021 року.

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

№  з/п Ціль державної політики

1 Підвищення рівня медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Розвиток медичного закладу охорони здоров"я

8. Завдання бюджетної програми



№  з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
2 Забезпечення діяльності у напрямку покращення та оновлення матеріально-технічної бази

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Забезпечення належного функціонування комунальних закладів охорони здоров "я (в 

частині покриття вартості комунальних послуг та енергоносіїв)
8 200 800,00 0,00 8 200 800,00

2 Створення належних умов для надання медичної допомоги мешканцям Хустської міської 
територіальної громади (капітальні ремонти)

0,00 8 157 580,00 8 157 580,00

У С Ь О Г О 8 200 800,00 8 157 580,00 16 358  380,00

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
Програма фінансової підтримки комунального некомер ці иного підприємства Хустська 
центральна лікарня ім. Віцинського О.П. Хустської міської ради на 2021-2023 роки 8 200 800,00 8 157 580,00 16 358 380,00

У сього 8 200 800,00 8 157 580,00 16 358 380,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Обсяг фінансування грн. Рішення 8 200 800,00 8 157 580,00 16 358 380,00
продукту

Кількість установ од. Рішення 1,00 1,00 1,00
еф ективності

Середні витрати на 1 установу грн. Розрахунок 8 200 800,00 8 157 580,00 16 358 380,00
якості::

Відсоток фінансування з м і^ Іо ^ш д ж етзО ^^^о ^ ід н о ст і до 
запланованих

зідс.
-------£--__ і__ !

Розрахунок 100,00 100,00 100,00

Заступник міськоготхоле

П О І
<1>іііаіісонс управління ВК Хустської МР

т  « с у ШбцоО Іван Фетько

(ініціали/ініціал, прізвище)

Марина Глеба
(ініціали/ініціал, прізвище)


