
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від  29 грудня 2018 року № 1209) 

 

              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

              Управління охорони здоров’я Ужгородської  

              міської ради 
              (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

              бюджет) 

Наказ від _____24.04.2019______ № __56___ 

 
 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. __ __0700000  __ __ 

 (код) 

 

_Управління охорони здоров’я Ужгородської міської ради____________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника) 

 

 

2. __ __0710000 __  __ 

(код) 

 

_ Управління охорони здоров’я (в.т.ч.Ужгородський міський пологовий будинок)__________________________ 

(найменування відповідального виконавця) 

 

 

3. __ _0712030__  

 (код) 

 

__ 0733__  

(КФКВК) 

 

_Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим_______________________ 

(найменування бюджетної програми) 

 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 53 989 200 гривень, у тому числі загального фонду 53 189 200  гривень та спеціального фонду        

800 000 гривень. 

 

 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, постанови КМУ, Наказ МФ та МОЗ України №283/437 від 26.05.2010р. «Про 

затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», 

 



рішення Х Х Х сесії VII скликання Ужгородської міської ради від 13.12.2018 №1370 “Про бюджет міста на 2019 рік”, рішення ХХХV сесії VII скликання 

Ужгородської міської ради від 18.04.2019 №1504 “Про зміни до бюджету міста Ужгород на 2019 рік”. 

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

№ з/п  Ціль державної політики   

  Підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим та зміцнення їх здоров’я   

7. Мета бюджетної програми  

Підвищення рівня медичної допомоги та збереження здоров’я населення 

 

8. Завдання бюджетної програми  

 № з/п Завдання  

1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим  

9. Напрями використання бюджетних коштів  

                                                                                                                                                                                                                гривень  

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

 1 2 3  4   5  

1. Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги 

породіллям, вагітним та новонародженим 

53 189 200 800 000 53 989 200  

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   

 

11. Результативні показники бюджетної програми 

 

№ 

з/п 

 

Показники 

 

Одиниця виміру 

 

 Джерело інформації 

 

Загальний фонд 

 

Спеціальний фонд 

 

Усього 

 

 Забезпечення надання належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, вагітним та новонародженим.  

  

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_06_08/an/185/RE21370.html#185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_06_08/an/185/RE21370.html#185


1. Показник затрат           

 

1 

Обсяг видатків для забезпечення надання належної 

лікарсько-акушерської допомоги породіллям, 

вагітним та новонародженим. 

 

гривень 

 

кошторис 

 

53 189 200 

 

800 000 

 

53 989 200 

 

2 Кількість установ одиниць мережа 1 - 1  

3 Кількість ліжок звичайних стаціонарів одиниць мережа 155 - 155  

4 Кількість ліжок денних стаціонарів одиниць мережа 4 - 4  

5 Кількість штатних одиниць (загальний фонд) ставок штатний розпис 309,5 - 309,5       

6 в тому числі лікарів ставок штатний розпис 67,5 - 67,5  

9 з них лікарів жіночих консультацій  ставок штатний розпис 20,25 - 20,25  

7 Кількість штатних одиниць (спеціальний фонд) ставок штатний розпис - 3,25 3,25  

8 в тому числі лікарів ставок штатний розпис - 1,25 1,25  

  

2. Показник продукту       

1 Кількість ліжко/днів в звичайних стаціонарах тисяч одиниць звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

43,5 - 43,5  

2 Кількість ліжко/днів в денних стаціонарах тисяч одиниць звіт з медичної 

статистики 

0,9  0,9  

3 Кількість породіль осіб звіт з медичної 

статистики 

3633  3633  

4 Кількість новонароджених осіб звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

3677  3677  

5 Кількість відвідувань в жіночих консультаціях тисяч одиниць  статистичний звіт 91,6  91,6  

3. Показник ефективності       

1 Середня тривалість перебування  породіль на ліжку дні звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

5,5  5,5  

2 Кількість жінок, які вчасно стали на облік в жіночих 

консультаціях по вагітності 

осіб звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

1467  1467  



3 Кількість відвідувань на одного лікаря жіночих 

консультацій 

тис. від.  статистичний звіт 4,52  4,49  

5 Завантаженість ліжкового фонду звичайного 

стаціонару 

дні  статистичний звіт 281  281  

6 Завантаженість ліжкового фонду денного стаціонару дні  статистичний звіт 225  225  

4. Показник якості       

1 Зниження показника летальності новонароджених %  статистичний звіт -1  

 

-1  

 

Начальник управління охорони здоров'я 

Ужгородської міської ради 

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

В. РЕШЕТАР  

__________________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики  

Ужгородської міської ради 

 

Директор департаменту фінансів та бюджетної 

політики  

 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 __________Л. ГАХ________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

                                         

   Дата “_____”__________2019 року 

 

М. П. 
 
 

 

 

 


