
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
наказ департаменту фінансової політики 
від .2018 року №

П А С П О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000_______________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 '_________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
0710160___0111_______тепитооіальних гпомалах________________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 6357,900 тис.грн.,
у т.ч. загального фонду - 6357,900 тис.грн.
та спеціального фонду - 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституиія України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України « П р о  місиеве самоврядування в  Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я»:
Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік»:
Закон України «Про бухгалтерський облік та Фінансову звітність в Україні»:
Закон України «Про оплату пуаиі»:
Закон України «Про індексаиію грошових доходів населення»:
Закон України «Про відпустки»:
Закон України «Про судовий збір»:
Постанова КМУ від 09.03.2006 М  268 «Про упорядкування структури та умов оплати праиі пшиівників апарату органів виконавчої влади, 
органів прокуратури, судів та інших органів»:
Постанова КМУ від 02.02.2011 №  98 «Про суми та склад витрат на відрядження державних службовиів. а також інших осіб, шо 
направляються у відрядження підприємствами, установами та ооганізаиіями. які повністю або частково утримуються (Фінансуються) за 
рахунок бюджетних коштів»:
Постанова КМУ від 08.02.1995 №  100 «Про затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»:
Постанова КМУ від 17.07.2003 № 1078 « П р о  затвердження Порядку проведення індексаиії грошових доходів населення»:
Рішення Черкаської міської ради від 23.05.2013 №3-1682 « П р о  структуру, загальну чисельність апарату Черкаської міської ради та її 
виконавчих органів» (зі змінами):
Рішення Черкаської міської ради від 25.10.2016 №2-1159 « П р о  преміювання керівниитва міської ради та її виконавчого комітету, а також 
поаиівників виконавчих органів міської ради»:
Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 Ме 2-2886 « П р о  міський бюджет на 2018 р і к »:

Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 №  2-І 613 « П р о  затвердження Програми соиіально-економічного і культурного розвитку 
міста Черкаси на 2017 -  2019 роки»:
Рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради від 16.03.2017 №263 «Про заходи із збільшення доходів, економію коштів та 
недопущення втрат бюджету м. Черкаси».

6. Мета бюджетної програми

Керівниитво і управління у сАеоі охорони здоров ’я. здійснення ооганізаиійно-<Ьункиіональних повноважень з метою задоволення потреб та 
захисту інтересів територіальної громади у сіЬ є р і  охорони здоров ’я. реалізаиія політики міської ради у сАеоі охорони здоров 'я: забезпечення 
виконання актів законодавства у галузі охорони здоров ‘я. державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на забезпечення 
санітарно-епідемічного благополуччя населення, додержання нормативів професійної діяльності, стандартів медичного обслуговування і 
технологій у галузі охорони здоров 'я: управління підпорядкованими установами, підприємствами, організаиіями та закладами охорони 
здоров ’я. ооганізаиія їх матеріально-технічного та Фінансового забезпечення, забезпечення розвитку і вдосконалення мережі лікувальних 
закладів.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№
з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
( т и с .г р н .)

№
з/п

к п к в й * КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0710160 0111
Завдання: Здійснення виконавчими органами 
міської ради наданих законодавством повноважень 
у сфері охорони здоров'я

6357,900 6357,900

Усього 6357.900 0.000 6357.900

9. П ерелік регіональних цільових програм , я к і виконую ться у складі бюджетної програми
______________________________________________________     (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми кпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього 0.0 0.0 0.0

9
10. Результативні показники бюджетної програм и у розрізі підпрограм і завдань

М і/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0710160 Завдання: Здійснення виконавчими органами міської ради наданих законодавством повноважень у сфері охорони здоров'я

1 Показники затрат:
1.1. кількість штатних одиниць

од. штатний розпис
17,00

1.2. кількість штатних одиниць, зайнятих підготовкою рішень міської 
ради і виконавчого комітету 6,00

2 Показники продукту:
2.1. кількість отриманих звернень, заяв, скарг од. журнал реєстрації 874
2.2. кількість отриманих листів од. журнал реєстрації 4332
2.3. кількість підготовлених рішень міської ради і виконавчого 

комітету од. аналітична інформація 8

2.4.
кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету од. журнал реєстрації 8

3 Показники ефективності:
3.1. кількість виконаних звернень, заяв, скарг на одного працівника од. розрахунок 51
3.2. кількість виконаних листів на одного працівника од. розрахунок 255
3.3. кількість прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету 

на одного працівника од. розрахунок 1

3.4. середні видатки на утримання однієї штатної одиниці грн. розрахунок 373994
4 Показники якості: *

4.1. відсоток прийнятих рішень міської ради і виконавчого комітету у 
загальній кількості підготовлених

% розрахунок 100,0

4.2. відсоток вчасно виконаних звернень, заяв, скарг у їх загальній 
кількості % розрахунок 100,0

11. Джерела фіііансування інвестиційних проектів  у розрізі підпрограм
(тис.грн.)

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до 
кінця реалізації 

інвестиційного проекту

Код

Найменуван 
на джерел 

надходжень КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

загал ьн 
ий 

фонд

спеціаль
ний

фонд разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Усього

Директор департаменту охорони здоров 'я  та 
медичних послуг

ПОГОДЖЕНО:

Директор департаменту фінансової політики


