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Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 №
ЗАТВЕРДЖЕНд
Розпорядження голови РДА
Бсриславської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів
місцевого бюджету)
і наказ
Фінансового управління Бсриславської районної
державної адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного
бюджету на 2017 рік
1.

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника)

0300000

(КПКВК МБ)

2.

0310000

__________ КУ " Бериславська ЦРЛ"___________
(найменування відповідального виконавця)

(КПІСВК МБ)
3.

0312010__________________0731
(КПКВК МБ)
(КФКВК)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

4.

Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 33744,295 тис.грн., у тому числі загального фонду - 29710,105 тис. гри. та спеціального фонду -4034,190 тис. грн.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);
- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);
- Закон України "Про Державний бюджет України на 2017 рік"
- Наказ 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 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"
- Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"
- Рішення сесії районної ради від 21 лютого 2017 року № 159 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"
- Рішення сесії районної ради від 20 квітня 2017 року №

"Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"

- Рішення сесії районної ради від 27 червня 2017 року № 197 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"
- Рішення сесії районної ради від

17 серпня 2017 року №

211 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"

- Рішення сесії районної ради від 20 жовтня 2017 року № 224 "Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"
- Рішення сесії районної ради від
6.

2017 року №

"Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рік"

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

1

0312010

9

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

У,

731 Забезпечення надання
населенню амбулаторнополіклінічної допомоги
Забезпечення надання
населенню стаціонарної
медичної допомоги

Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

1
Лікування та запобігання серцево-судинних
захворювань на 2017-2021 роки
10

кпквк

і

0312010

Назва показника

3

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

а

2
312010

4
63,000

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Затрат
Кількість установ
Кількість штатних одиниць
у т.ч. лікарів
Кількість ліжок у звичайних
стаціонарах

од.
од.
од.
од.

Статут
Штатний розпис
Штатний розпис
Наказ № 260 від 12.12.2016 р "Про оптимізацію
ліжкового фонду центральної районної лікарні"

Кількість ліжок у денних стаціонарах

од.

Наказ№ 129 від 15.04.201 Зр 2Про упорядкування
роботи ліжок денного перебування в стаціонарі КУ
"Бериславська ЦРЛ" та ліжок денного стаціонару в
районній поліклініці"

Значення
показника

і
374,00
68,75
166

2

Технічна документація

49,4

тис. од

Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)

55,10

тис. од

звітність

0,40

тис. осіб

Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20)

170,00

В т.ч. стоматологів і зубних лікарів

тис. осіб

Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20)

38,00

Кількість пролікованих хворих у
стаціонарі
Кфекгнвності
Завантаження ліжкового фонду у
звичайних стаціонарах

тис. осіб

Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)

7,50

%

Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)

100,00

%

Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20)

100,00

днів

Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016)

8,60

Середня тривалість лікування в
стаціонарі одного хворого
Я кості

тис, грн
Разом

5
63,000

тис. куб. м

Продукту
Кількість ліжко-днів у звичайних
стаціонарах
Кількість ліжко-днів у денних
стаціонарах
Кількість лікарських відвідувань(у
поліклініки)

Завантаженність ліжкового фонду у
денний стаціонар

4

кп квк

33744,295

Забезпечення надання населенню
амбулаторно-поліклінічної допомоги
Забезпечення надання населенню
стаціонарної медичної

Зовнішня кубату ра будівлі
2

4034,190

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п

1

29710,105

Рівень виявлення захворювань на
ранніх стадіях
Рівень виявлення захворювань у осіб
працездатного віку на рінніх^т*
Зниження рівня захворю^ггі^'ті в ," рг,
порівнянні 3 попередф^р^ом^л^^ 3

?[0-' е

п5 *

*УК Р А Ш

%

______

-

алон для реєстраціх заключних (уточнених)
діагнозів (ф.-025-2/0)

73,90

Талон для реєстраціх заключних (уточнених)
діагнозів (ф.-025-2/0)

78,20

Талон для реєстраціх заключних (уточнених)
діагнозів (ф.-025-2/0)

(

