
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

11.02.2021

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0712070 2070 0724 Екстрена та швидка медична допомога населенню 07100000000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

гривень та

спеціального фонду- гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 493 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 3 493 700,00

7. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 														

2.Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992,0№2801-XII														

3. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі "Охорона здоров"я", Наказ департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 

№ 171 	Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту обласного бюджетуˮ	

4. Рішення сесії обласної ради від 17.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення громадян України та інших осіб, які перебувають на її території, екстреною медичною допомогою, у тому числі під час виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання екстренної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що загрожують життю



М.П.

Усього

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

3 493 700,00

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

1 2 3 4 5

1

Забезпечення належного функціонування закладу охорони здоров'я, який надає екстренну 

та швидку медичну допомогу хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, що 

загрожують життю

3 493 700,00

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5
Усього

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації

1 2 3 4

Усього

5 6 7

Загальний фонд Спеціальний фонд

затрат

(ініціали/ініціал, прізвище)

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської 

облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

11.02.2021

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис)

УСЬОГО 3 493 700,00

од. форма № 22 104,00кількість бригад ШМД

3 493 700,00

104,00

1 кількість закладів, що беруть участь у виконанні програми од. внутрішньо-господарський облік 1,00 1,00

2 кількість штатних одиниць од. штатний розпис

продукту

1 332,251 332,25

4,00

ефективності

хв. внутрішньо-господарський обліксередній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого

1 000,00

20,00 20,00

середньодобове число виїздів бригади ШМД од. внутрішньо-господарський облік 4,00

динаміка смертності до приїзду бригади ШМД відс. форма № 22 1,20

1 000,00середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД од. внутрішньо-господарський облік

0,07

1,20

якості

0,07
динаміка смертності в процесі транспортування 

хворого/постраждалого бригадою ШМД
відс.

форма № 22


