ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Фінансове управління Бориславеької міської ради
(найм енування головного розпорядника коштів м ісцевого бю дж ету)

наказ
Фінансове управління Бощславської міської ради
(найм енування м ісцевого ф інансового органу)

ЗО. О?

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1. 7510180_____ Фінансове управління Бориславської міської ради ._________
(К П К В К М Б)

(найм енування головного розпорядника)

2. 7512140____Комунальне підприємство «Комунальне некомерційне підприємство «Стоматологічна
поліклініка» Бориславської міської ради
(К П К В К М Б)

(найм енування відповідального виконавця)

3. _7512140________ 0722
(К П К В К М Б)

(К Ф К В К ) 1

Надання стоматологічної допомоги населенню
(найм енування бю дж етн ої програм и)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1763150,00
1763150,00 гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.

гривень, у тому числі загального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної програми наказ Міністерства фінансів України та МОЗ України від
26.05.2010р. №283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"» зі змінами, Бюджетний Кодекс України, Закон України
«Про Державний бюджет України на 2017 рік» від 21.12.2016р. №1801-УІІІ, Рішення Бориславської міської ради від
23.12.2016р. №498 «Про міський бюджет м. Борислава на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

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

кпквк

№ з/п

Назва підпрограми

КФКВК

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________ _________ _________________________ __________________ ______________________ (тис, грн)
№
з/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

Підпрограма/завдання
бюджетної програми2

Загальний
фонд

4
Програма.
Надання
стоматологічної
допомоги населенню
Завдання. Забезпечення
надання
належної
лікувально-оздоровчої
та
профілактичної
стоматологічної
допомоги населенню

5
1763,150

Усього

1763,150

Спеціальний
фонд
6

Разом
7
1763,150

1763,150

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
____________ __________________ ______________________ (тис, грн)
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми
1
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

1

2

3

КПКВК
2
7512140

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

3
Завдання. Забезпечення
надання належної
лікувально-оздоровчої та
профілактичної
стоматологічної допомоги
населенню
Показники затрат
Кількість закладів
Кількість штатних одиниць

4

5

6

Показники продукту
Кількість лікарських
відвідувань
Чисельність осіб, яким
проведена планова санація
Кількість протезувань
всього
У т.ч. пільгових
протезувань
Показники ефективності
Кількість пролікованих
пацієнтів на одного лікарястоматолога
Відсоток осіб, що
отримали пільгове
зубопротезування, до
загальної кількості осіб, що
перебувають на черзі на
пільгове зубопротезування

Од.
Од

Мережа
Штатний розпис станом
на 01.01.2017р.

1
27,0

Од

9050

Од.

Статистична звітність
станом на 01.01.2017
Статистична звітність
Станом на 01.01.2017
Статистична звітність

Од.

Статистична звітність

-

Осіб

Статистична звітність
Станом на 01.01.2017

1293

%

Розрахунок

Осіб

1290
-

•

.

.

.

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код

1

Найменування джерел
надходжень

2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)

2

(тис. грн)
КПКВК
Касові видатки станом на
План видатків звітного
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
01 січня звітного періоду
періоду
реалізації інвестиційного
характеризують
_____________________________________________________ _________________ проекту3
_______
джерела
спеціальний
загальний
спеціальний
загальний
фінансування
загальний
спеціальний
разом
разом
3

фонд

фонд

4

5

разом

6

X

фонд

фонд

7

8

9

фонд

фонд

10

11

12

13

X

X

Інвестиційний проект 2
Усього

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання Кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначаєрціїялз розбивкою за роками.

Шумило Б.Б.

Директор КП «КНП «Стоматполіклініка»
підпис)

(ініціали та прізвищ е)

ПОГОДЖЕНО:
Петрів Ю.І.

Керівник фінансового органу
(підпис)

(ініціали та прізвищ е)

