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охорони здоровоя cyмcbкoi MIcbKoi рдди

нАкАз

м. Суми лъ103

Про затвердження
паспортiв бюджетних
програм на 2021 piK

Вiдповiдно до Закону Украiни <Про ,Щержавний бюджет Украiни на 202I piк>,
нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 26.08.2014 Jф 8Зб "Про деякi питання
запровадження програмно-цiльового методу складання та виконання мiсцевих
бюджетiв" ( з останнiми змiнами i доповненнями),нак€ву MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 20.09.20|7р. J\Ъ 79З "Про затвердження складових програмноi
класифiкацii видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв" (з останнiми змiнами та
доповненнями), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вtд 2| жовтня 2020 року J\b 7548-
МР <Про затвердження комплексноi Програми CyMcbKoi мiськоi територiальноi
громади <Охорона здоров'я) на 2020-2022 роки>>, рiшення СумськоТ MicbKoi ради
вiд 27.I|.2019 року Ns5996 МР кПрограма Сумськоi MicbKoi об'сднаноi
територiальноi громади <Соцiальна пiдтримка захисникiв УкраiЪи та членiв iх
сiмей>> на 2020-2022 роки) (ri змiнами), рiшення CyMcbKoi MicbKoi ради вiд

l

18.12.2019 року NЬ6108-МР <Програма пiдвищення енергоефективностi в
бюджетнiй сферi CyMcbKoi MicbKoT об'еднаноi територiальноi громади на 2020-
2022 роки) (зi змiнами), Закону УкраiЪи кПро забезпечення рiвних прав та
можливостей жiнок i чоловiкiв>, рiшення Сумськоi MicbKoi ради в вiд 24 грудня
2020 ро{у J\b 62 - МР <Про бюджет Сумськоi MicbKoT територiальноi
громади на 202I piк>, змiни до розрахунку до плану використання по КПКВК
ОТt7152 <<Iншi програми та заходи у сферi охорони здоров'я> станом на 01 .O2.2O2I,

довiдка до кошторису на 202t piK jtlЪ1 вiд 15.02.2021 року по КПКВК 0712151
кЗабезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони здоров'я>>, рiшення
CyMcbKoi MicbKoi ради вiд 24 лютого 202l року Jф459- МР к Про внесення змiн до

рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2020 року J\b62- МР <Про бюджет
CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади на 2021 piK>, довiдка про змiни доJ|ДД

кошторису управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради вiд 04.03 .202| року
Ns9, довiдка департаменту фiнансiв економiки та iнвестицiй Сумськоi MicbKoi ради
про змiни до рiчного розпису бюджету на 202t piK Jtlb l24 вiд |t.OЗ.2021, виробнича
необхiднiсть лiкуваних установ, рiшення СумськоТ MicbKoi ради вtд 24 березня
202t року Jф789- МР <Про внесення змiн до рiшення CyMcbKoi MicbKoi ради вiд24
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груднfl 2Р20 року J\Ъ62- МР <Про бюджет CyMcbKoi MicbKoi територiальноi громади

ri



на 202l рiо(зi змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд t2 травня 202I року
Ns1043- МР <Про внесення змiн до рiшення Сумськоi MicbKoi ради в\д 24 грудня
2020 року j\b62- МР <Про бюджет Cyb,rcbKoi MicbKoi територiальноi громади на
2021 рiо(зi змiнами), рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 26.05.202| Ns 118б-МР
кПро внесення змiн . до рiшення Сумськоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2020 року
J\Ъб2- МР кПро бюджет Сумськоi MicbKoi територiальноi громади на 2021r рiо(зi
змiнами), рiшення CyMcbKoi MicbKoi ради вiд 14.07 .202| М 1356-МР <Про внесення
змiн до рiшення Сумсъкоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2020 року Ns62- МР <Про
бюджет Сумськоi MicbKoi територiатlьноi tромади на 202l рiо(зi змiнами)>>,

рiшення Сумськоi мiсъкоi ради вiд 2З.07 .202l Ng 1543-МР <Про внесення змiн до
рiшення Сумсъкоi MicbKoi ради вiд 24 грудня 2020 року J\Ъ62- МР <Про бюджет
Сумськоi MicbKoi територiальноТ громади Ha202I рiо(зi змiнами)>>

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 202t piK по головному
розпоряднику кошгiв - управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради у
новiй редакцii за неступними кодами програмноi класифiкацii видаткiв та
кредитування (КПКВК):

- Р:ПКВК 0712010 <Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога
населенню));

-КПКВК 07 1 2030 <Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям та
новонародженим);

- КПКВК 07|2100 <Стоматологiчна допомога населенню);
- КПКВК 0712111 кПервинна медична допомога населенню, що надаеться

центрами первинноi медичноi (медико-санiтарноТ) допомоги>);
- КIIКВК 07|2|51 <Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони

здоров'я>>;

- КТПКВК 0712152 кIншi п1,1ограми та заходи у сферi охорони здоров'я>;
- КПКВК 0710160 кКерiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax (MicTi

Киевi), селищах, селах, об'еднаних територiальних громадах)
- КПКВК 07Т7З22 <Булiвництвоl медичних установ та закладiв>.
2. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2021 piK по головному

розпоряднику коштiв - управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi ради за
наступними кодами програмноi класифiкашii видаткiв та кредитування
мiсцевого бюджету (КПКВК):

- КПКВК 0712020 <Спецiалiзована стацiонарна медична допомога
населенню)).

3. Контроль за виконанням наказу заJIишаю за провiдним eKoHoMicToM

централiзованоТ бухгалтерii Управлiння охорони здоров'я Сумськоi MicbKoi

ради Супрун Н.Ю.

Начальник управлiння

Супрун 787-000

О.Ю.Чумаченко


