
 

 

 

 

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 

_Управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради 
               (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

___13.03.2019______ № _   35____ 

 

 

 

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 Ужгородської міської ради (в.т.ч.Ужгородський міський пологовий будинок)_ 

(найменування відповідального виконавця) 

 

3. ____0717363____  

 (код) 

 

_0490__  

(КФКВК) 

 

_Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

(найменування бюджетної програми) 

 

 



 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2 680 060 гривень, у тому числі загального фонду 0 гривень та спеціального фонду  2 680 060 

гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, 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», 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 23.01.2019 №39-р “Про деякі питання розподілу у 2019 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, рішення XXXIV сесії Ужгородської міської ради VII 

скликання № 1452 від 28.02.2019 “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  

1 Підвищення якості та ефективності надання стаціонарної медичної допомоги вагітним, породіллям та новонародженим  

 

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 - 2 680 060 2 680 060  



 

 

породіллям, вагітним та новонародженим 

Усього - 2 680 060 2 680 060  

 

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       

11. Результативні показники бюджетної програми    

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

1 2 3 4 5 6 7  

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

1 затрат       

 Обсяг видатків для придбання 

стаціонарної ультразвукової 

діагностичної системи 

гривень кошторис - 1 872 540 1 872 540  

 Обсяг видатків для придбання 

портативної ультразвукової 

діагностичної системи 

гривень кошторис - 807 520 807 520  

2 продукту       

 Кількість придбаного обладнання та 

предметів довгострокового 

користування 

одиниць Звіт медичної 
статистики 

- 2 2  

3 ефективності       

 Середні витрати на придбання 

стаціонарної ультразвукової 
гривень Звіт медичної - 1 872 540 1 827 540  



 

 

діагностичної системи статистики 
(розрахунково) 

 Середні витрати на придбання 

портативної ультразвукової 

діагностичної системи 

гривень Звіт медичної 

статистики 

(розрахунково) 

- 807 520 807 520  

 

Начальник управління охорони здоров'я Ужгородської 

міської ради 

 

  

 ____________ 

(підпис) 

 

 

В. РЕШЕТАР  

__________________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

   

ПОГОДЖЕНО: 

Департамент фінансів та бюджетної політики  

Ужгородської міської ради 

 

   

Заступник директора, начальник бюджетного відділу 

департаменту фінансів та бюджетної політики  

 

 
 ____________ 

(підпис) 

 
 __________Г.ГРАБ________________ 

(ініціали/ініціал, прізвище) 

   

                                         

   “_____”__________2019 року 

 

М. П. 

 


