
№

1.

2.

3.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

рішення  сімдесят шостої  сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 20.10.2020 року №  477  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020 рік";

рішення  сімдесят шостої  сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 20.10.2020 року №  476  "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році ";

рішення  сімдесят шостої  сесії ї  Пирятинської міської ради сьомого  скликання   від 20.10.2020 року №  475  "Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що 

надаються жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ у 2020 році";

рішення  другої  сесії  Пирятинської міської ради восьмого  скликання   від 11.12.2020 року №  31  "Про внесення змін до бюджету Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади на 

2020 рік";

рішення  другої  сесії  Пирятинської міської ради восьмого  скликання   від 11.12.2020 року №  20  "Про внесення змін до Програми співфінансування оплати медичних послуг, що надаються 

жителям Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ у 2020 році";

рішення  другої  сесії  Пирятинської міської ради восьмого  скликання   від 11.12.2020 року №  21  "Про внесення змін до Програми розвитку та підтримки комунального підприємства 

„Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році ";

 рішення  другої  сесії  Пирятинської міської ради восьмого  скликання   від 11.12.2020 року №  19  "Про внесення змін до Програми щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на 

території Пирятинської міської об’єднаної  територіальної громади комунальним підприємством „Пирятинська центральна районна лікарня“ Пирятинської районної ради на 2020 рік ";

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 236 452,67 гривень, у тому числі загального фонду 2 236 452,67 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

16506000000

(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)

0212010 2010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

0210000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296
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ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

0200000 Виконавчий комітет Пирятинської міської ради 04057296

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядження міського голови

Виконавчий комітет Пирятинської міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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



120,00

3 кількість ліжок у стаціонарах денного перебування од. Звіт ф-34 30,00 0,00 30,00

6 кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. Звіт ф-34 120,00 0,00

48,25

4 кількість штатних одиниць стацііонарної допомоги од. Штатний розпис на 2020 рік 242,75 0,00 242,75

1
кількість штатних одиниць амбулаторно- пліклінічної допомоги

од.
Штатний розпис на 2020 рік

48,25 0,00

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Усього 2 236 452,67 0,00

0 Затрат 0,00

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

1

Програма співфінансування оплати медичних послуг жителям Пирятинської міської 

об’єднаної територіальної громади в частині первинної медико-санітарної допомоги 

для покриття вартості  комунальних послуг та енергоносіїв комунальним 

підприємством „Пирятинський Центр первинної медико-санітарної допомоги“ 

Пирятинської районної ради у 2020 році

153 819,67 0,00 153 819,67

11. Результативні показники бюджетної програми

2
Програма розвитку та підтримки комунального підприємства „Пирятинська центральна 

районна лікарня“ Пирятинською ОТГ у 2020 році 1 264 233,00 0,00

2 236 452,67

1 264 233,00

3

Програма щодо запобігання поширення пандемії вірусних інфекцій на території 

Пирятинської міської територіальної громади комунальним підприємством 

„Пирятинська лікарня Пирятинської міської ради“ на 2020 рік

818 400,00 0,00 818 400,00

1 2 3 4 5

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

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 215 909,00 0,00 215 909,00

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

2 020 543,67 0,00 2 020 543,67

УСЬОГО 2 236 452,67 0,00 2 236 452,67

1 2 3 4 5

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів

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

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Створення умов для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення створення умов для багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

№ з/п Ціль державної політики



М.П.

4,0014 зниження показника летальності відс. статистична звітність 4,00 0,00

0,00

13 зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком відс. Звіт ф-34 2,00 0,00 2,00

0 Якості

17,55

11 кількість пацієнтів на одного лікаря осіб Звіт ф-34 1 210,00 0,00 1 210,00

10
завантаженість ліжкового фонду у стаціонарах денного перебування

днів
Звіт ф-34

17,55 0,00

0,00

12 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів Звіт ф-34 83,00 0,00 83,00

0 Ефективності

1,80

8
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 

лікарень)
осіб

Звіт ф-34
27,53 0,00 27,53

7 кількість ліжко-днів у стаціонарах денного перебування тис.од. Звіт ф-34 1,80 0,00

0,00

9 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. Звіт ф-34 9,98 0,00 9,98

0 Продукту

22,75

5 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис на 2020 рік 20,00 0,00 20,00

2 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис на 2020 рік 22,75 0,00

15.12.2020

(Дата погодження)

Фінансове управління Пирятинської міської ради

(Назва місцевого фінансового органу)

Начальник фінансового управління С.Ю.Кеда

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник міського голови М.В.Мельниченко

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:


