
 

 

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 

_Відділ охорони здоров'я Ужгородської міської 

ради 
               (найменування головного розпорядника 

_______________________________________ 
                         коштів місцевого бюджету) 

_______________________ № _____________ 

 

Паспорт 

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. __ __0700000  __ __ 

 (код) 

 

_Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради____________________________________________________ 

(найменування головного розпорядника) 

 

2. __ __0710000 __  __ 

(код) 

 

_ Відділ охорони здоров’я (в.т.ч.Ужгородський міський центр первинної медико-санітарної допомоги)__ 

(найменування відповідального виконавця) 

 

3. __ __0710160 __ __  

 (код) 

 

0111 

(КФКВК) 

 

_Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних 

територіальних громадах_____ 

(найменування бюджетної програми) 

 

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1 941 000 гривень, у тому числі загального фонду 1 941 000 гривень та спеціального фонду 0  

гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 



 

 

Бюджетний кодекс України, Наказ МФУ від 01.10.10 № 1147 “Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 

виконання для місцевих бюджетів у галузі “Державне управління”, Закон про державну службу, Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 “Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів”, Постанова КМУ № 268 від 09.03.2006 “Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів”, рішення сесії Ужгородської 

міської ради від 13.12.2018 №1370 “Про бюджет міста на 2019 рік”. 

 

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

№ з/п  Ціль державної політики  

  Забезпечення реалізації державної політики у галузі охорони здоров'я на території м. Ужгорода.  

 

7. Мета бюджетної програми  

Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я  

 

8. Завдання бюджетної програми  

 № з/п Завдання 

1 Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я м.Ужгорода 

 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

                                                                                                                                                                                                                 гривень 

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

 1 2 3  4   5  

1 Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 

1 941 000 0 1 941 000  

Усього 1 941 000 0 1 941 000  

 



 

 

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 

Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних територіальних громадах 

1 затрат      

 Кількість штатних одиниць ставок штатний розпис 6 - 6 

2 продукту      

 Кількість отриманих доручень, 

листів, звернень, заяв, скарг 
одиниць Журнал реєстрації 

вхідної 
документації 

1570 - 1570 

 Кількість підготовлених наказів 

по відділу 
одиниць Журнал реєстрації 

наказів 
203 - 203 

 Кількість проведених засідань, 

нарад, семінарів 
одиниць Щотижневий план 

роботи 
64 - 64 

3 ефективності      

 Кількість виконаних листів, 

звернень, заяв, скарг на одного 

працівника 

одиниць Журнал реєстрації 
вхідної 
документації 

393 - 393 

 Кількість підготовлених наказів 

по відділу на одного працівника 
одиниць Журнал реєстрації 

наказів 
51 - 51 

 Витрати на утримання однієї  Тис.грн Кошторис/штатний 323,5 - 323,5 



 

 

штатної одиниці денних 

стаціонарах 
розпис 

4 якості      

 Відсоток вчасно виконаних 

листів, звернень, заяв, скарг до їх 

загальної кількості 

% Журнал реєстрації 
вхідної 
документації 

372 - 372 

 

 

Начальник відділу 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. 


