
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
Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

розпорядження голови Ямницької сільської ради ОТГ

від 14 лютого 2020 року № 26 

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Т____________0100000_______________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади
(найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бю дж ету)

2.____________ 0110000_________________________
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

3. _______ 0112111________________2111
(код Програмної класифікації (код Типової програмної

видатків та кредитування класифікації видатків та
місцевого бюджету) кредитування місцевого

бюджету)

Ямницька сільська рада об'єднаної територіальної громади
(найменування відповідального виконавця)

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

0763 допомоги
(код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікації видатків класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)
та кредитування 
бюджету)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

09519000000
(код бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2 138 000,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 138 000,00 гривень 
та спеціального фонду - 0,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік",Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р.

5. №836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання", рішення 
Ямницької сільської ради від 23 грудня 2019 року "Про бюджет Ямницької сільської ради об'єднаної територіальної громади 
на 2020 рік"

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

N з/п Ціль державної політики
1 Надання первинної медичної допомоги та збереження здоров"я населення



7. Мета бюджетної програми: Надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
8- Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Надання населенню первинної медико-санітарної 
допомоги за місцем проживання (перебування) 2 138 000,00 2 138 000,00

2
Придбання обладнання та предметів довгострокового 
користування

Усього 2 138 000,00 0,00 2 138 000,00

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

N з/п

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний
фонд Усього

1 2 о 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:



N з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 48 48
в т.ч. лікарі од. штатний розпис 9 9

2 продукту

кількість прикріпленого населення осіб статзвіт форма 77 ■ 7 896 7 896

кількість пролікованих хворих осіб планові показники 32 000 32 000

3 ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 
лікаря, який надає первинну медичну 

допомогу
осіб розрахунок 877 877

середня кількість відвідувань на 1 лікаря од. розрахунок 3555 3555

4 якості
забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями % плановий 95 95

Сільський голова /  Щ/_____  Роман Крутий
І^^т іхипо .)  (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


