
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
наказ департаменту фінансової політики 
від .03.2017 року №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 1400000______________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1418800 0180 Інші субвенції
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 700,000
у т.ч. загального фонду - 0,000
та спеціального фонду - 700,000

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про місиеве самоврядування в Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про о х о р о н у  здоров’я»:
Закон України «Про  Державний бюджет України на 2017 рік»:
Рішення Черкаської міської ради від ] б. 12.2016 №2-1515 «Про міський бюджет на 2017 рік» зі змінами від 13.02.2017 №2-1614. від 
13.02.2017 №2-1615:
Рішення Черкаської міської ради від 13.02.2017 № 2-1613 "Про затвердження Програми соиіально-економічного і культурного 
розвитку міста Черкаси на 2017 — 2019 роки".

6. Мета бюджетної програми

Покрашення якості медичної допомоги мешканиям міста Черкаси в закладах охорони здоров 'я обласного підпорядкування.

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
(тис.гри.)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 1418800 0180

Завдання: надання субвенції обласному бюджету 
для покращення якості медичної допомоги 
мешканцям міста Черкаси в Черкаському 
обласному кардіологічному центрі

700,000 700,000

Усього 0,000 700,000 700.000

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Усього

тис.грн.,
тис.грн.
тис.грн.



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело
інформації

Значення
показника

1 2 3 4 5 6
1418800 Завдання: надання субвенції обласному бюджету для покращення якост і медичної допомоги мешканцям міста Черкаси в 

Черкаському обласному кардіологічному центрі
Показники затрат:

обсяг субвенції обласному бюджету для оновлення матеріально- 
технічної бази Черкаського обласного кардіологічного центру тис.грн. кошторис 700,0

потреба в придбанні обладнання од.
бухгалтерський

облік 1
2 Поминики продукту:

кількість одиниць медичного обладнання, що планується 
придбати од. бухгалтерський

облік 1
3 Показники ефективності:

середні видатки на придбання однієї одиниці обладнання грн. розрахунок 700000
4 Показники якості:

відсоток придбаного обладнання до потреби % розрахунок 100,0

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

Код

Найменуван 
ня джерел 

надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 

0 1  січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до 
кінця реалізації 

інвестиційного проекту

ІІОЯСНЄНН 
Я, ЩО 

характер 
изуюгь 

джерела 
фінансів

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд

спеці аль 
ний 

фонд разом

1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 12 13

Усього


