
Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Н а ^ з  / розпорядчий документ

7  / (найменування головного розцбрядникй/коійтів місцевого бюджету)

А * . Р Х . < М > /Р ________________ № / / __________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000  Бериславської районної державної адміністрація__________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000  Бериславської районної державної адміністрація__________________
(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 02127363 0490 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-
економічного розвитку окремих територій 

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 154290,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та 
спеціального фонду - 154290,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України (Закон від А28 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік"



І 1

.жаз Міністерства охорони здоровя україни від 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"

- Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"

Рішення сесії районної ради від 28 лютого 2019 року № 386 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 22 
грудня 2018 року №372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення, яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
1. Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку комунальної установи "Бериславська центральна районна лікарня" за адресою: 

Херсонська область, м. берислав, вулиця 1 Травня.

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1. Капітальний ремонт покрівлі харчоблоку 
комунальної установи "Бериславська центральна 
районна лікарня" за адресою: Херсонська область, 
м. берислав, вулиця 1 Травня.

154290,00 154290,00

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень



-1 Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

1 затрат
Обсяг видатків:
Проведення капітального ремонту 
покрівлі харчоблоку

тис.грн. Рішення сесії районної ради від 28 лютого 
2019 року № 386 "Про внесення змін до 
рішення 29 сесії районної ради VII скликання 
від 22 грудня 2018 року №372 "Про районний 
бюджет на 2019 рік"

0 154290 154290,00

2 продукту
Кількість будівель, що потребують 
капітального ремонту даху

од Лист КУ "Бериславська ЦРЛ" № 01-14/ 115 від 
22.01.2019

1 1,00

3 ефективності 0,00
Середні витрати на капітальний 
ремонт одного об'єкту

тис.грн. Зведений кошторисний розрахунок вартості 
обєкта будівництюаа/V оУ .

154290 154290,00

4 якості
/ /  ^ 0У\СЬКи/- !о> \\

0,00
Рівень виконання даного заходу % Відповідно до коіцТорисної документації

Ш ( міУй і
-----------  Г % * > & № / > Г ..т /------------------------ 1

67 67,00

Голова районної державної адміні&^до:

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управлін

^/о^ё.гомон
>аїн а *

І.ЛИТВИНОВА


