
ВИГОДСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Івано-Франківської області

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 02.06.2022 № 96 смт.Вигода

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм на 2022 рік

Відповідно до ст.20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства 
фінансів України від 20 вересня 2017 року №793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання затверджених наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 
2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами і доповненнями, взявши 
до уваги рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 року №1204-13/2021 
«Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік», рішення 
Вигодської селищної ради від 25.02.2022 №1245-15/2022 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік, рішення Вигодської 
селищної ради від 05.03.2022 №1266-16/2022 "Про внесення змін до рішення 
Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік, рішення виконавчого 
комітету Вигодської селищної ради від 30.03.2022 №179 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік», рішення виконавчого 
комітету Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до 
рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет 
Вигодської селищної територіальної громади на 2022 рік», керуючись ст.42 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2022 рік в розрізі кодів 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
КПКВКМБ 0112010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню; 
КПКВКМБ 0112152 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я; 
КПКВКМБ 0113050 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
КПКВКМБ 01 19770 Інші субвенції з місцевого бюджету.
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2. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2022 рік за кодом 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів:
КВК 01 Органи місцевого самоврядування
КГІКВКМБ 0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на Відділ 
фінансів Вигодської селищної ради.

Селищний голова Микола МАЦАЛАК



З АГВІЧ’ДЖНК)
І Іаказ Міністерства <|>і пане; в України 2п серпня 2о ! -J року N» ХЗо
(у редакції накату Мі ніс і ері і на фінансів України ніл 24 грудня 2.01 X року Nv і 209)

ЗЛ'ГВЕРДЖГЛО
Розпорядження СЄ.1ИЩНОГО ГО.ІОІЗІІ

Вні одська селищна рада

(найменукашія і о.іовиого розпорядника коннів місцевою бюджету)

02 червня 2022.V” ___________________________________

ПАС ПОРІ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І._______________ 0100000_______________
(код ГІроірамної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджете)

Вигодська селищна рада
(найменування головного розпорядника юні:і .в мкдієвого біоджеіі )

04355875
и.и исдаїоу)

2. 0110000 Вигодська сели піп а рада
(код І Ірограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідалі,н<г о виконавця!

04355875
Ікол «і ( ДІЧІОУ)

0731 Паї аюпрофільна стаціонарна медична допомога населенню3. 0112010

(код Функціонально: к ип if'jiiK.ini: ( найменування бюджетної прощами згідно з І пай;юю нрої рамною класифікацій ю 
видатківта кредитування місце чолі бюдже і сі

0952700000

(код бюджету)

І. (Іосяі ою (жеііінх нрняіачень/бюджеіник пені ні наш. 2 606 500,00 і рнвень. у і ому числі за) ального фонду 2 206 500,00 і ринеш, та

сисіїіа.іі.ної о фонду- 400 000,00 гривень.

>. 11 і. ктапи для виконання бюджетної нрої рами
коне і шупія України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні’", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
ни і лінія запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі імінами), рішення Вигодської селищної ради від 24.12.2020р №50-2/2020 "Про 
11 рої раму фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства "Вигодська міська багатопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано-Франківської області на 
202 І -2025роки",рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021р №1204-13/2021 "Пробюджсі Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого 
комі і ет у Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської територіальної 
і ромади на 2022рік"

6. І (і.іі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п І її лі, державної політики

1 Забезпечення надання наее.іенню стаціонарної медичної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



j__________ Забезпечення палання населенню амбулаторно-поліклінічної дономої и
2 Забезпечення палання населенню стаціонарної медичної дономої и

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п 1 Іапрями використання бюджетних коштів Заі адьний фонд Спеціальний фонд Уеьої о

1 2 3 4 5
І Ьаі агопрофі.іьііа с.аііюнарна медична допомога населенню 2 21)6 )() 400 000.00 2 666 51 к :-Д н ’

УСЬОГО 2 206 500,00 400 000.00 2 606 500,00

10. Перелік місцевих ■ реї тональних нрої рам. що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п І Іаймеїп ваніїя місцевої / регіональної програми За, оді.ний фонд Спеціальний фонд Усі.оі о

1 2 3 4 5

1
Проірама фінансової і :діримки комунального пекомерційного підприємства 

"Вигодська міська бщ зіопрофільна лікарня" Вигодської селищної ради Івано- 
Франківської об.іасі: на 262 1 -2025 роки

2 206 560..00 400 000.00 2 606 ЗОН.би

Усього 2 206 500,00 400 000,00 2 606 500.00

11. Результат ивні показники бюджет ної програми

№ з/п 1 Іоказники ()дипиця 
виміру

Джерело інформації Заі алі.ний фонд (їіеціальний фонд Усної о

1 2 3 4 5 6 7
затрат

1 кількість установ ОД Мережа закладів 1.00 0.00 1.00
2 кількість штатних одиниць ОД Штат ний розпис 70.25 0.00 70.25

у т ч. лікарів од Штатний розпис і 3.75 0.00 1 3.75

4 м.шк.ці, ліжок v звичайних стаціонарах ол Форма 20 55.00 0.00 55.00

5
обсяг вилаїктв на придбання обладнаня і предметів довгострокового 

користування
гри

Кошторис 0.00 250 000,00 250 000.00

6
обсяі видатків па проведення монтажу системи киснепостачання

гри.
Кошторис 0.00 150 000,00 150 000.00

продукту
1 кількісні, ліжко-днів v звичайних стаціонарах од Форма 20 14 000.00 0.00 14 000,00

2 кількість лікарських відвідувань осіб Форма 20 27 000.00 0.00 27 000.00

3 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб Форма 20 1 400.00 0.00 1 400.00

4
киькісті, об (кіїв. вякпх планується покращити матеріально- 

технічну базу
од

1 Ілан 1.00 0.00 1.00

5
кількість обладнання та предмет ів придбано та планується придбати

од
1 Ілан

0.00 1,00 1,00

сфе ктивносіі
1 завантаженість ліжкового фонду v звичайних стаціонарах ДНІВ Форма 001-30 300.00 0.00 300,00

2 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів Форма 001-30 9.00 0.00 9.00

середні витрати на монтаж киснепостачання гри. 1 \) з р ах v н к о в и й 11 о к аз н и к 0.00 150 000.00 150 000.00

4 середні вит рат и на зміцнення матеріально-технічної бази гри І ’о з pax v н к о в и й 11 о к аз н и к 0.00 250 000.00 250 000.00

якості
1 рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях в і де. 70.00 0.00 70,00

2
рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на ранніх 

стадіях
відс. 73.00 0.00 73,00



зниження рівня шхворіованосі і порівняно 3 НОНСрСЛНІМ роком їм ас : і >; і (НЮ ! і S {і
1 ' 4 ишження показника летаоьнос і і ВІ. ІС !.:К) 0.01) ! ОЯі

Селищний голова Микола МЛЦЛ-'ІЛК

(і ні шали-1 ні шал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Віллі, і фііииювЛІиюлсіжрі фе.]иіцної рала 
(Назва \я..сіі<ячоїо фінансовому орі ан\)

І Іачадьнад ,

МЛ Л(> 2(С2 ' ' ■ ' 1 ■

Ліолмила В\<'LL 1ЇВ

(і ш шали 3 ні шал. прізвище)



ЗА IBI і./гі ІЮ
11 иказ Мі ,ч:і і ерс і ва фі я а неї в України 26 серпня 201-4 року № 83<>
(у релак :п: -kik.uv Мі ніс і ерсі на фінансів України від 2(> грудня 2018 року № і 200)

ЗЛГВ1 І’ДЖІЛО
Розпорядження се. і пінного голови

Вигодська сс.іиіпна рада

і найменування і оловкого розпорядника коштів місцевого шоджсід )

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету иа 2022 рік

1._____________0100000__________
( код 11 рої рамної класифікації виде.। кін ■ а 

кредитування місцевою оюджсіх і

Вигодська селищна рада 04355875
(найменування : о. іовил - < - р<, шорядника коштів місцевого бюдже і у) (код за ЄДР11ОУ)

2. 0110000 Вигодська селищна рада 04355875
(найменування відповідального виконавця) (код-заСДРІІОУ)

3. 0119770

(код І Ірої рамної класифікації виліпків ;а 
кредитування місцевого оюджеіл і

______________ 9770______________
(код Типової програмної класифікації виліпків іа 

кредитування місцевого бюджету)

01X0
іко'і Функціональної класифікації 

видаїків іа кредитування бюджету)

Інші субвенції з місцевого бюджеіу
(найменування бюджетної ицоїрами гідно з Типовою програмною класифікацією 

вида: кі в ■<; крі-аі’і \ вапия місцевого бюджету)

0952700000

4. Обсяг бюджет них призначснь/оюджстних асигнувань 1 388 200,00 гривень, у тому числі загального фонах 1 388 200,00 гривень іа

спеціальної о фонду- 0,00 іривеиь.

5. 1 Іідеіави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Ьюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Українї", наказ Мінісіерсгва фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Виї одської селищної ради від 22.12.2021 р №1204-13/2021 "Про 
бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік" рішення Вигодськоїселищної ради від 25.02.2022р №1245-15/2022 "Про внесення змій до рішення Вигодської 
селищної ради від 22.12.2021 р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення Вигодської селищної ради від 05.03.2022р №1266-16/2022 
"Про внесення змін до рішення Вигодськоїселищної ради від 22.12.2021 р № 1204-13/2021 "Про бюджет Вигодськоїселищної гериіоріальної громади на 2022рік", рішення виконавчого 
комітету від 30.03.2022 р №179 "Про внесення змін до рішення Виї одської селищної ради від 22.12.2021 р №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 
2022рік", рішення виконавчого комітету Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до рішення Виї одської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про 
бюджет Вигодськоїтери торіальної громади на 2022рік”

6. І (ілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

jNb з/11 Ціль державної політики

1 Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом . який прийняв рішення про надання субвенції

7. Мета бюджетної програми
Міжбюджетні трансферти для використання на певну мету в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

8. Завдання бюджетної програми



№ з/н Завдання

1 Міжбіоджетні трансферні для використання на певне ост\ в порядку, визначеному органом, який прийняв рішення про надання субвенції

9. Напрями використання бюджетних копіїін
гривень

№ з/11 Напрями використання бюджетне коні і іи Заі альний фонд (.їіеціа.іьний фонд Усього

1 0 3 4 5

1 М-•жбю.'гжсіні трансферти для використання на певне мету в моря ,к\. визначеному 
органом, який прийняв рішення про палання ембвенші

1 388 200.00 і) б!) 1 388 200.00

УСЬОГО 1 388 200,00 0.00 1 388 200,00

10. І Іерс.іік місцевих / регіональних програм, що виконую і вся ск.іаді бюджетної програми
гривень

№ з/і і 1 Іайменування місцевої / реї іональної нрої рами Заі альний фонд ( ЇІЄІІІЮІІ.НИЙ фонд Усього

1 2 3 4 5
Усіли о 0,00

1 1. Резу.іьіа і ивні показники бюджетної нрої рами

Микола МАЦАЛАК

№ за і 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерс. і о і 11 ф о р м а 11 ії Загальний фонд Спеціальний фон.і Усього

1 2 3 4 5 6 7

за гра і
1 Надання іншої смбвсншї з місцевого бю-жеі\ грн. Коїіп/рис 1 388 200.00 1 388 200.00

(іе.іищний і о.іова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фніапсікВинідської селищної ради
(1 Іазпа місТтевою фгнаїїеового органу)

ІГи’іальниь .

Л . 01 00.20224

СІЛ ! <1 ПО! оджеиня)

(підпис) (іні ціали/і ніщші. нргівпшс і

ми

Людмила ВАСИЛІВ

(і ні шалн/і ні інші, лрі зншцеі



ПАСПОРТ

Е _____________0100000_____________
(ко ; 1Ірої рамної класифікації видатків ти 

кре.'іиі\ванпя місцевою бюджету)

ІЗшодська селищна рада

2. 0110000 Вигодська селищна рада
(ко ! Нроїрамної класифікації видатків іа 

крслиісвання місцевого бюджету)

3. 0113050

( ко/і Програмної класифікації видатків іа 
крс.іи і з вання місцевого бюджету)

З АТВЕРДЖЕНО
Наказ Мпнск’рсі на фі наш?в України 2b серпня 201 З рок v ,У" Хїіі
(v редакції наказе Мине і єре t на фінансів У краї ви від 2‘> : рх.тіія 20 I X року JV1* І 200)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження селищного голови

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника котив місцевою бюджеіу)

02 червня 2022№ 96______________________________ ____

бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

(найменування головного розпорядника котив місцевою бюджеіз ї

(найменування від нові дальнє то виконання)

3050

4. Обсяі бюджетних призначепь/бюджеттіих аси, нувань

спеціально) о фонду- 0,00

04355X75
(код іи ( ДРІІОУі

04355875
(код за ( ДРІИЛ

1070

(код Функціонально! класифікації
вида і кил і а кредиту ванни оюдже: \ 1

Пільгове медичне обслуговування осіб, які носіражда їй 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

і и ііімеїіхвання бюджетної програми згідно з Типовою програмною кн r иф;к,и;;( ю 
видаткі в та кредиту най ня місцевої о бюджету)

7 600,00 іривень. у юм\ числі таї адьної о фонду 7 600,00

0952700000

(код бюджеіу)

гривень та

5. 1 Іі.ісіани д.ія виконання бюджетної про, рами
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 р №1197-13/2021 "Про 
затвердження Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторної о лікування окремих груп населення на 2022-2025роки",рішення 
Вигодської селищної ради від 22.12.2021 р № 1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого комітету Вигодськоїселищної 
ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет Вигодськоїтериторіальної громади на 2022рік”

6. І (ілі державної політики, на досяі ненця яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 (іль державної нозі інки

] Пільгове медичне обслуговування осіб, які посгражлили внаслідок Чорнобильської катастрофи

7. Мені бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



Ііа іаяия ііі.ііл на оеіоіі.тапіе іірндеііінія ліків за рецептами лікарів громадянам. які постраждав; внаслідок Чорнобильської катастрофи 
ІІі.наове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастроф»

9. Напрями використання бюджетних кош і ів
гривень

№ з/п І Іапрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 х 4

1 Пільгове мс,іичис обслміовування осіб, які носіраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи

7 бОДД) 0.00 7 65)£).()()

УСЬОГО 7 МИШІ 0,00 7 600,00

І 0. І Іере.іік місцевих реї іональних програм, то виконуються у складі бюджетної програми
і рішень

№ з/и 1 Іайменування місцевої , реї шпальної програми Загальний фон,і Спеціальний фонд Усього

1 0 4 5

1 Програма ослон, іаі нот і а пільї ової о шбе нієчєііня лікарськими засобами м разі 
амбулаторного лікування окремих і рмп населення на 2022-2025 роки

7 опорні 0.00 7 60ДД і

Усього 7 600,00 0,00 7 600.00

1 І. Результативні показники оіоджеі ної нрої рами

№ з/п 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд (їіеціальний фонд Усього

1 л 3 4 5 6 7

га ї ра ї
обсяг вида! ків на медичне обслх і овмвання осіб, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи
гри Kou; іорнс 7 600,00 0.00 7 600.00

ПРОДУКТУ
кільк:с і !> одержувачів бетон, таї них ліків за рецептами лікарів осіб Внутрішній облік 10.00 0.00 10.00

я кості
відсоюк громадян, як; одержали безоплатні ліки ніде Ро(.рахунковим показник 760.00 0.00 760.00

Селищний голова

ПОГОДЖЕНО:
Відділ фінансів Виїмдеькрї селищної ради 
(І Іаава місцевого фінансового органу)

Начальник

; 01.06.2022

(Дата погодження)
М.11. ■ ' ■ . '

Микола МЛІ (ЛЛЛК

Людмила ВАСИЛІВ

(ініціали ііііціа.іі, прізвінце)



<\ТВЕРДЖЕНО
І і.ік. і! Mi ii ic і ерс і ви <j)i на не; в України 2b серпня 2(114 року № 83 о
( v редакції пакте Мі ніс і єре і ви фіни неї в України від 2Ь і рудня 20 і 8 року У і 2(N )

ЗА ГВІ’.РДЖІЛО
Розпорядження селищного голови

Вигодська селищна рада

(найменування головного розпорядника котлі’, місцевого бюджеіу)

у2 червня 2022№ 96

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

І 01001)00 Вигодська селищна рада_______________________________________________
( "ИИЧЧ "\ <ИІ‘.Н>1 І О.ІЮ13ІЮІ <> розпорядника коплі в місцевою бюджету)

04355875
(код за СДРПОУ)

2. 01 10000

.1. 1111’152

Він одська селищна рада 04355875
і найме нування встповілальвого виконавця) (код за ЄДРПОУ)

2152 0763
(к»>і І ішоїзої лрої рамної юі.існфік.іції ви а 11.: в : і (код Функціональної класифікації 

видаїків іа кредитування бюджету)

Інші програми іа заходи у сфері охорони здоров'я
( наііменсвилня оюдже і плі програми зі ідно з Типовою програмною класифікацією 

вн.'іаікін :а крсдиіування місцевого бюджету)

0952700000
( код бюдже 1 у)

І < )і а я і пю і зо-1 них при зііачень/бюджеі них пені ну наш, І 014 900,00 гривень, у тому числі запільної о фонду І 014 900,00 і ринеш, і а

сш'іііа п.ти о фон і\ 0,00 гривень.

5. І Іі. к і.ініі дія ні і конання бюджетної програми
Консіиіуиія України, Бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні’”, наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання {впровадження програмно-цільового методу складання іа виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ та МОЗУ від 26.05.2010 №2836/437 "Про затвердення 
і инової о переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галу зі "Охорона здоров'я", рішення Вигодської селищної ради від 
22.12.2021р Леї 197-13/2021 "Про затвердження Програми безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі амбулаторного лікування окремих груп населення на 
2022-2025роки", рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 р № 1204-13/2021 "Про бюджет Вигодської селищної територіальної громади на 2022рік", рішення виконавчого 
комітету Вигодської селищної ради від 29.04.2022 №196 "Про Прої раму фінансової підтримки комунального некомерійного підприємства "Центр первинної медичної допомоги" 
Вигодської селищної ради на 2022-2025 роки", рішення виконавчого комітету Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради 
від 22.12.2021 №1204-13/2021 "Про бюджет Виї одськоїтериторіальної громади на 2022рік"

в. І (і.іі державної полі і ики. на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п 1 (і ль державної полі піки

1 і Іалання пільговим категоріям населення медикаментів за рецептами лікарів

2 Забезпечити зниження рівня захворюваності, інвалідності іа емері носи населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та якісної первинної медичної 
допомоги

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності населення шляхом формування та налагодження ефективного функціонування системи надання доступної та 
якісної первинної медичноїдопомоги та надання медикаментів пільговим категоріям населення



X. Завдання бюджез ної нрої рами

Я» З/П Завдання

) Забезпечення коне і и туційних прав громадян на охорону пчоров'я. ііолнішення стану здоров'я усіх вере ї в паселсиня. зниження рівня шхворюваності

9. І Іапрями використання бюджетних кош тів
І'ріІВСНІ.

Д" з її Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усьої о

1 2 3 4 5
] Надання підм овим категоріям населення медикаменнв м рецептами лікарів 300 000.00 0.00 300 000.00

Заробітна плата з нарахуваннями 512 100.00 0.00 512 100.00
X Придбання предметів, матеріалів. обладнання іа пінен іаря 19 800.00 0.00 19 800.00
4 1 Іридбання медикаментів 8 000.00 0.00 8 000.00
3 Оплата послуг (крім комунальних) 175 000.00 0.00 175 000.00

МЬОіО 1 014 900,(10 0,00 1 014 900,00

11). І Ісрел ік місцевих / регіональних програм, що викоїд ю і ься \ складі бюджетної програми
гри вені.

№ з її 1 Іайменування місцевої / регіональної нрої рами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

і 1 Ірограма безоплатного та пільгового забезпечення лікарськими засобами у разі 
амбулаторного лікування окремих груп населення па 2л22-2()25 роки

300 000.00 6.0(1 300 000,00

2
1 Ірограма фінансової підтримки комунального нскомерп Iіного підприємства "Центр 
первинної медичної допомоги" Вигодської селищної рамп на 2622-2025 роки 714 900.00 3.(10 714 900.00

Усього 1 014 900,00 (ЦЮ 1 014 900,00

1 і. 1’сзх _іі> і а і ивні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Д же ре. і о і н ф о р м а ц і ї Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
затрат

Кількість штат них одиниць і І,1 ІМД од. Штатний розпік 40.00 0,00 40.00
Видатки на фінансову нідтрпмкч ЦІ ІМД в юм\ числі:

грн.
План викорпеіання юджстних 

коіі: 11 в
714 900,00 (.ЦЮ 714 900.00

Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 1 U ІМД гри.
План викорпеіання юджстних

КОПІ Ї І в
512 100.00 0,00 512 КЮ.СЮ

Видатки на придбання предметів, матеріалів, обладнання та 
інвентаря ЦІІМД

грн. План використання юджеіних
КОПІ ІЗ в

19 800.00 0.00 19 800.00

Видатки нанридбання медикаменнв ЦІІМД
грн.

План використання юджетних
КОШ І їв

8 000.00 0.00 8 000,00

Видатки на оплату послутДкрім комунальних) ЦІІМД
грн.

План використання юджстних
КОПІ 1ТВ

175 000.00 0.00 1 75 000,00

1
обсяг видатків на забезпечення пільгових категорій населення 

медикаментами
грн.

Кошторис
300 000.00 0.00 300 000,00

продукту
Кількість заключених договорів но ЦІІМД од. Книга реєстрації договорів 12,00 0.00 12,00



(ініціали/інішші, н різні nue)

Смма коштів виділених на фшансовх підтримку ЦІІМД ірн. Зви 714 ЧОО.ОО ОДИ) 714 000.00
1 кількість осіб, що забезпечуються медикаментами осіб 11отреба 50.00 (ЦЮ 5(ЦЮ

ефективності
Середня шробітна плата з нарахуваннями на одного працівника в 

місяць ЦІ ІМД
Ірн Розраху 11 ко в и й і ю каз н и к

12 Х03.00 0.00 12 S03.00

1 середньорічні виграти паодну особу, що забезіїечуоіься 
медикаментам!!

грн Розрахунковий показник
5 000.00 (ЦЮ б (Ю(Цю

якості
Забезпечення фінансової шдіримки ЦІІМД

в і де.
1<-ть отриманих кошті в/заі альна 

сума коиітрз по плану використання 1 ЛЦ)() 0.00 кю.оо

( 'е.іиоіний і о.іова
///'

Мнко М АЦАЛАК

ПОГОДЖЕНО:
Відділ ФінансикВигодської селищної ради 
(Назва місцевого фінансового органе)

І.Іача і ьни к

ОІЛЮДО22
(71;! і а ноґо.'іжє п ля)

ми.

Людмила ВАСИЛІВ

(їніціалиЛнішал, прізвище)



ЗА ГВІТДЖІ НО
І Іак;і > Мине: с>к' і ви <|л н.інсін У країни 26 серпня 201-1 року № S36
(у редакції пак.; jv Мішсіерсіва фінансів України від 29 грудня 20 IX раку N” 1209)

Вигодська селищна рала

затверджено
Розпорядження се.) цінної о голови

(наіімсну ванни і (шовного розпорядника коштів місцевого бніджсш і

02 червня 2022 96

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік

1._____________0100000_____________
(код Іірої рамної класифікації вндаїкін і а 

крсаінч вашім місцевого біоджеіу)

2.  0110000_____________
(код 1 Ірої рамної клас нфікзци видаткі в ■, а

крс.'іиі спання киснево: о оіоджс і \)

Вигодська селищна рада

Вигодська селищна рада

(на іі мене вашім і одо вшн о ро ширм цинк а коїш і в місцевого бюджету)

І нацмену вашім и: ;:гнеда.иьної о виконавця)

04355875
(ко.'і мСДГПОУ)

04355875
(ко;і за СДІТЮУ)

3. 0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населений), іпо надасі вся
центрами первинної медичної (м стійко-санітарної) допомоги 0952700000

(код 1 ]роі рамної класифікації видаїків їй 
кредиі vвашім місцевого бюджетіс)

(код І инової програмної класцфі кації вида і ків і а 
кредитування місцевого бюджеіу )

(код Фсш тональної класифікації 
вилаїк'н :а кредитування бюджету)

(найменування бюлжсі паї про: рамі1 і ідно і І иіювою програмною класифікацією 
видатків і а крел и■ vвашім місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджеіних призначень/бю.іжетних асигнувань 199 000,00 гривень, у тому числі загальної о фонде 199 000,00 гривень і а

спеціального фондх- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю.іжс иїої нрої рами
Конституція України, бюджетний Кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні’", наказ Міністерс тва фінансів України від 26.08.2014 року №836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами), наказ МФУ за МОЗУ від 26.05.2010 №2836/437 "Про затвердення 
типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", рішення виконавчого комітету Вигодської 
селищної ради від 29.04.2022 №196 "Про Програму фінансової підтримки комунального некомерійного підприємства "Центр первинної медичної допомоги" Вигодської селищної ради 
на 2022-2025 роки", рішення виконавчого комітету Вигодської селищної ради від 31.05.2022 №208 "Про внесення змін до рішення Вигодської селищної ради від 22.12.2021 №1204- 
13/2021 "Про бюджет Вигодської територіальної громади на 2022рік"

6. І (і.іі державної полі і ики. на досяі ненця яких спрямована реалізація бюджеі паї прої рами

№ з/н 1 (іль державної полі тики

1 Забезпечити діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях га надання первинної медичної допомоги

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

8. Завдання бюджетної програми________________________________________

№ з/п Завдання

1 Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних кош тів
гривень



№ з/и Напрями використання оюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усі,оі о

1 2 4 5
1 Ви іаїки на оплату за спожиті енергоносії 199 0009)0 9.00 1 99 000.00

УСЬОГО 199 000,00 0,00 199 000,00

1 0. I Icpe. іік місцевих / регіональних програм, що иикон}іо і вся \ складі бюджетної програми
гривень

№ з/п 1 Іайменування місцевої / регіональної нрої рами Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
11рої рама фінансової підтримки комунального нскомсршиноїо н інріи метка "Центр 
первинної медичної допомоги" Вигодської селищної ради на 2;22-2()25 роки 199 000.00 9.00 199 000.00

Усього 199 000,00 0.00 199 000,00

її, і а шині показники бюджетної програми

№ з/і і 1 Іоказники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о 4 5 6 7

затрат
Кількість і U ІМД од. Мережа дікла.нв 1.00 і! ')!■ 1.00

Видатки на енергоносії, в і 1(
грн.

1 Ілан використання іолжстпих 

кош і їв
199 000,00 0 09 199 000.00

Кнн,кість штатних одиниць од. ІІГіагниі! реніне 40.00 0.09 40.00
оплата електроеперги

грн.
1 Ілан використання іодженшх

КОШ 1 1 в
98 000.00 (і.1 II 1 98 000.00

оплата інших комунальних послі
ірн.

План використання юджеіних
КОНИ і в

101 000.00 0.99 101 000.00

продукт V
Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках, 

електроенергії
кВт год

1 Ілан
19 549,00 9.99 19 549,00

Оп.іаіа інших енергоносіїв куб.м. 1 Ілан 84,20 9.00 84,20
Оплачено за спожиті енергоносії Ірн. 3 ви 199 000,00 0.011 199 000.00

ефективності
Середні ви грати на електроенері по ірн. Розрахунковій! нокай,нк 5.01 0.90 5.01
Середні ви грати на інші енергоносії гри. Розрахунковії І! покашик 1 200.00 0.0(1 1 200.00

я кості
Забезпечення відшкодування використаних енері о носі їв

відс.
Отримано кошгів/занлановапо на 

/н їла зу енері оное! їв
100.00 0.00 100.00

Микола МЛЦЛЛЛК

(і ні шал и/іні ці ;иі, прі знішісі

Селищний і олова

ПОГОДЖЕНО:
В і дДї.гфі 11 анс і в Він адської-сел и ицної ради 
(Цазва .vifciicHoro фінансового органу)

■’ (підпис)

І Іачад’міик Людмила ВАСИЛІВ

(інішали/ініціал. прізвище)
е-01.06.2022 ■■

МИ.


