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

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження Ямницької сільської ради 
Ямницька сільська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

16,03.2021__________________№  37_______________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік 

1 ._____________0100000_____________ Ямницька сільська рада_____________________________________________________________
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету)

04356461
(код за ЄДРПОУ)

2. 0110000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Апарат (секретаріат) місцевої ради (Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських рад, районних рад і рад міст обласного та республіканського
Автономної Республіки Кпим, пайпннпго зн а ч ен н я ,  сети  пінну сі п . г_____________________________________________

(найменування відповідального виконавця)

04356461

(код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111
Первинна медична допомога населенню, що надасться
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги 0951900000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 4 579 880,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 960 000,00 гривень та

спеціального фонду- 1 619 880,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Про державний бюджет України на 2021 рік", Наказ Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014р. №  836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" рішення сільської ради "Про бюджет Ямницької 
територіальної громади на 2021 рік" , рішення сільської ради від 11.03.2021 року "Про внесення змін до бюджету Ямницької сільської територіальної громади на 2021 рік", рішення 
сільської ради від 11.03.2021 року "Про спрямування залишку коштів загального та спеціального Фондів сільського бюджету"________________________________________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1 Надання первинної медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Надання населенню первинної медико-санітарної допомоги за місцем проживання (перебування)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ 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) 2 960 000,00 1 619 880,00 4 579 880,00

УСЬОГО 2 960 000,00 1 619 880,00 4 579 880,00

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

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

1 2 3 4 5
Усього 0,00

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 0,00

кількість штатних посад од. штатний розпис 53,00 0,00 53,00
в т.ч. лікарів од. штатний розпис 13,00 0,00 13,00
продукту 0,00

кількість прикріпленого населення осіб статзвіт форма 77 8 930,00 0,00 8 930,00
кількість пролікованих хворих осіб статзвіт форма 20 36 000,00 0,00 36 000,00

ефективності 0,00
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає первинну 

медичну допомогу
осіб розрахунок 687,00 0,00 687,00

середня кількість відвідувань на 1 лікаря осіб розрахунок 2 769,00 0,00 2 769,00
якості 0,00

забезпечення повноти охоплення профілактичним щепленням відс. планові показники 60,00 0,00 60,00

Сільський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Ямницькогсільської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)
І/$ $7 |к
Навальник від,
110 Ь
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Р.А Крутий
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Г.Г.Панчишин
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)
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