
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

( 1  /  (найменування головного розпорядника коштів місцевого

( £ 6 . 0 7  7 - У  № і /  Р  /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0200000 Бериславська районна державна адміністрація

(код) (найменування головного розпорядника)

2 0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги __________________________________________________________________

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 012 800,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 732 800,00 гривень та

спеціального фонду- 280 000,00 гривень.

(код)

3. 0212111

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 (зі змінами), Закон України “ Про державний бюджет України на 2019рік”, Закон України від 
19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров’я», Наказ Міністерства фінансів України Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року 
№283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», Рішення 29 сесії 
7 скликання Бериславської районної ради від 22.12.2018 р.№372 «Про районний бюджет на 2019 рік"Рішення ЗО сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 28.02.2019р.№386 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"Рішення 31 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 25.04.2019р.№405 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2019 рік"Рішення 32 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 11.07.2019р.№420 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"___________________________

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іл ь  д ер ж ав н о ї п о л іти к и

1 Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п З ав д ан н я

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживанняїперебування)



9. Напрями використання бюджетних коштів
гр и вен ь

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

1 2 3 4 5
1 оплата комунальних послуг та  енергоносіїв 1 776 353,00 0,00 1 776 353,00
2 Капітальний ремонт покрівлі Томаринського фельдш ерського пункту 0,00 280 000,00 280 000,00

3 Реєстрація та сплата пенсійного внеску за  службові автомобілі для обслуговування 
сільської місцевості

36 000,00 0,00 36 000,00

4 Утримання пересувного флю орографа та проедення цитологічних досліджень 135 000,00 0,00 135 000,00
5 Поточний ремонт В исоківської амбулаторії ЗПСМ 198 000,00 0,00 198 000,00

6 Поліпш ення матеріально- технічної бази Веселівської амбулаторії ЗПСМ 89 000,00 0,00 89 000,00
6 Заробітна плата з нарахуванням медичнним працівникам 587 447,00 0,00 587 447,00

Усього 2 732 800,00 280 000,00 3 012 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гр и вен ь

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Про районну програму розвитку та фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Бериславський районний центр первинної медико- 
санітацної допомоги» Беотславської гайонної цади на 2019 - 2020 роки

3 292 300,00 1 749 700,00 5 042 000,00

2 П рограма економічного, соціального та культурного розвитку Бериславського району 
на 2019 рік

36 000,00 0,00 36 000,00

Усього 3 328 300,00 1 749 700,00 5 078 000,00

Результативні показники бюджетної програми

№з/п Показники

Затрат
кількість ш татних посад

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць 
і тому числі лікарів які надають первинну допомогу 

Продукту
кількість прикріпленного населення

кількість пролікованих хворих

середня кількість відвідувань на І лікаря, одиниць. 
Якості

Д инаміка виявлення рівня захворю вань на ранніх стадіях

Одиниця
виміру Джерело інформації

Голова Бериславської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
_____________________________  Ф інансове управління Бериславської РДА

(Дата погодження) (Назва місцевого фінансового органу)

штатний розпис 

штатний розпис

мережа лікульного закладу (стат 
звіт ф 3/4)

вально-профілактичного
кл ад у (Ф20)

філактичного

Щ ОІ

Загальний фонд

240.25

45.25

48 172,00

209.00

І.ОбЖОО

м.п.
4ика фінансового управління Д  

начальник бю джетного відділу

Спеціальний фонд

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

р гомон
їніціаф і/тіційл, прізвище)

/  *  5? І
^Г К А Д Ь Ч Й кр  /

ПСЛ 0І л 'уд
.о

У /,

Усього

0,00

240.25

45.25
0,00

48 172,00

209,00

1 065,00
0,00

50,00


