
ВИКОНАВЧIДZ KOMITET KPEMEHLIYLЪKOI МIСЬКОI ВаДИ
ПОЛТАВСЪКОi ОБЛАСТI

УПРАВЛIННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ,Я
вул. Iгоря Сердюка, 10, м. Кремеrrчук, 39600, Полтавськоi обл.о тел. (0536) 7З-94-55, тел./факс 74-01-55,

E-mail: health@kremen.gov.ua) Webl'www. kremen.gov.ua, Код еДРПОУ 0201Зl lЗ

/а Pr х.а/а Na На NЪ вiд

Гориславець Лариса
fоi+rеquеst-60З2З-
7dбс0 849@dostup.pravda.com.ua

.Що управлiнн5 охорони здоров'я виконавчого KoMiTeTy Кременчуцькоi
MicbKoi ради (надалi Управлiння) надiйшов запит на iнформацiю вiд
26.12.2019, який було направлено за належнiстю виконавчим KoMiTeToM
Кременчуцькоi MicbKoT ради ПолтавськоТ областi в порядку частини З cTaTTi
22 Закону Украiни <Про доступ до публiчноi iнформацii> та отримано
Управлiнням 0З.0 1 .2020.

СтЪттею 1 Закону Украiни пПро доступ до публiчноТ iнформацii>
визначено, що публiчна iнформацiя - це вiдображена та задокументована
буль-якими засобами та на буль-яких носiях iнформацiя, що була отримана
або створена в процесi виконання суб'ектами владних повноважень cBoik
обов'язкiв, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у
володiннi суб'ектiв владних повноважень, iнших розпорядникiв публiчноТ
iнформацii, визначених цим Законом.

Таким чином, надаемо перелiк бюджетних програм, затверджених в
бюджетi м. Кременчука на2019 piK по oxopoHi здоров'я (зi змiнами)

Код програмноТ
класифiкацii
видаткiв та

кредитування
мiсцевих бюджетiв

Найменування бюджетноТ програми згiдно з Типовою
програмною класифiкацiею видаткiв та кредитування

мiсцевих бюджетiв

0710160 Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй сферi у MicTax
(MicTi Кисвi), селищах, селах, об'сднаних
територiальних громадах

0712010 Багатопрофiльна стацiонарна медична доfi омога
населенню

07120з0 Лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям
та новонародженим

0712100 Стоматологiчна допомога населенню
071,2||1 Первинна медична допомога населенню, що надаеться

центрами первинноi медичноi (медико-санiтарноi )
допомоги



07ll2l5]l Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi
охорони здоров'я

07|21,52 Iншi програми та заходи у сферi охорон здоров'я
0712|46 Вiдшкодування BapTocTi лiкарських засобiв для

лiкування окремих захворювань
0712144 I-{ентралiзованi заходи з лiкування хворих на

цукровий та нецукровий дiабет
0713140 Оздоровлення та вiдпочинок дiтей (KpiM заходiв з

оздоровлення дiтей, що здiйснюються за рахунок
коштiв на оздоровлення громадян, якi постражд€tли
внаслiДок Чорнобильськоi катастрофи)

07Iз242 Iншi заходи у сферi соцiального захисту i соцiального
забезпечення

0716086 Iнша дiяльнiсть,щодо забезгtечення житлом громадян
07 |7 670 Влески до статутного капiталу суб'ектiв

господарювання
01 11 691 Виконання заходiв за рахунок цiльових фондiв,

утворених Верховною Радою АвтономноТ Республiки
Крим,'органами мiсцевого самоврядування i
мiсцевими органами виконавчоТ влади i фондiв

0717з22 Будiвництво медичних установ та закладiв
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