
№

1.

2.

3.

1 Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших субвенцій

7. Мета бюджетної програми

Покращення матеріально-технічного забезпечення комунального некомерційного підприємтва "Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології" Закарпатської обласної ради для 

надання якісної 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. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.06.2021 № 626-р "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію інфраструктури проектів 

та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери"           

4.  Розпорядження голови Закарпатської облдержадміністрації від 25.06.2021 № 628 "Про розподіл у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

інфраструктури проектів та розвиток об'єктів соціально-культурної сфери"                                                                                                           5. Рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 311 

"Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021)

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

№ з/п Ціль державної політики

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 90 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду гривень та

спеціального фонду- 90 000 000,00 гривень.

0710000000

(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)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0717380 7380 0490
Виконання інвестиційних проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного бюджету

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

10.08.2021 409-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

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)



100,004

рівень фінансування субвенції з держбюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію інфраструктури проетів та розвиток об`єктів соцкультурної 

сфери

відс. Економічний розрахунок 100,00

3 913,04

якості

3 середня вартість одиниці закупленого обладнання по проекту тис.грн. розрахунок 3 913,04

23,00

ефективності

2 кількість закупленого обладнання по проекту (медичне обладнання) од. потреба закладу 23,00

90 000,00

продукту

1

Обсяг фінансування субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію інфраструктури проетів та розвиток об`єктів 

соцкульт.сфери

тис.грн. кошторис 90 000,00

90 000 000,00

10.08.2021

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської 

облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

(підпис)

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Директор Петро ЛАЗАР

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

затрат

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

1 2 3 4 5

гривень

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

1
Закупівля обладнання для комунального некомерційного підприємтва "Обласний клінічний 

центр нейрохірургії та неврології" Закарпатської обласної ради
90 000 000,00 90 000 000,00

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

УСЬОГО 90 000 000,00

1 2 3 4 5

1 Забезпечити закупівлю обладнання для комунального некомерційного підприємтва "Обласний клінічний центр нейрохірургії та неврології" Закарпатської обласної ради

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



М.П.








