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

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Департамент охорони здоров'я ОДА

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

10.02.2022_______________ №  65___________________________________

2.

3.

0700000

0710000

0712020

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

(код Програмної класифікації внязтківта 
кредитування місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я ОДА 02012875

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Депаріамснт охорони здоров'я Івано-Франківської обласної державної адмінісіранії
(найменування відповідального виконання)

(код за ЄДРПО У)

02012875
(код за ЄДРПО У)

2020 0732

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

53 809 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 53 809 000,00

0910000000

(код бюджету)

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"

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

№ з/п Ціль державної політики

Підвищення рівня падання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної проірами

№з/п Завдання

Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної за амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень



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

1 2 3 4 5
і Забезпечення палання населенню спеціалізованої стаціонарної меличної допомоги 53 809 000.00 0.00 53 809 000,00

У С ЬО ГО 53 809 000.00 0.00 53 809 000,00

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

№ з/п 1 Іаймснування місцевої/ регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
Усього 0,00

І І. І’е іульїаінвні показники бюджетної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

2 кількість установ од. Мережа закладів 11.00 0.00 11.00
5 цільові видатки та рахунок коштів субвенції з державною бюджету тис трн Розрахункова потреба I I  182.00 0.00 I I  182.00

продукту
обсяг споживання теплопостачання тис Гкаї/рік Звітність 5.70 0.00 5.70
обсяі споживання водопостачання І не К\б VI Звітність 58.90 0.00 58.90
обсяі споживання водовіаведення тис куб м Звітність 74.40 0,00 74.4(1
обсяі споживання електроенергії Гне КІІІ 10.1 Звітність 2 852,8!) 0,00 2 852.80

обсяг споживання природного галу тне куб м Звітність 306.40 0.00 306.40
ефективності

середні кидаїки. передбачені на комунальні послуги га енергоносії, 
на один ліжко-день

гри Розрахункова величина 76.00 0.00 76.00

якості
рівень забезпечення оплати комунальних послуг та енергоносіїв «їде. Розраху нкова величина 85,00 0,00 85.00

Директор департамент)
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