
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови РДА*/С  £{ ' , / с уХ № 4М - 

Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
і наказ

Фінансового управління Бериславської районної державної 
(найменування місцевого фінансового органу)

«,./(* Сь ^  № 3 -/ _

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного 

бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Бериславської районної державної адміністрація

2.

(КПКВК МБ)

0210000

(найменування головного розпорядника) 

Бериславської районної державної адміністрація

Д.

(КПКВК МБ) 

0212110 0726

(найменування відповідального виконавця) 

Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4 . Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -10836,642 тис.грн., у тому числі загального фонду - 10500,142 тис. 
гри. та спеціального фонду -336,5 тис. гри.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

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

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’ У країн и від 26.05.2010 № 283/437"! Іро затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"



- Наказ Міністерства фінансів України від 0.2.12.2014 № 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 20 сесії районної ради від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"
- і ішенн.я 21 сесії районної ради від 06 березня 2018 року № 271 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання 
від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 23 сесії районної ради від 03 травня 2018 року № 295 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання 
від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 24 сесії районної ради від 15 червня 2018 року № 306 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради VII скликання
від 2 1 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Надання первинної медичної допомоги населенню

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної лоспортом бюджетної програми

№ КПІСВК КФКВК Назва підпрограми
1 0212111 0726 Первинна медична допомога населенню , що надасться центрами 

первинної медичної ( медико - санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм га завдань:

тис. гри.
№ к ги с в к КФКВК 1 Іідпрограма/завдання бюджетної 

програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 9 3 4 6 7



1 0212111 0726 Підпрограма Первинна медична 
допомога населенню , що надається 
центрами первинної медичної ( 
медико - санітарної) допомоги

10527,142 336,500 10836,642

Завдання 1

Забезпечення надання населенню 
первинної медичної допомоги за 
місцем проживання ( перебування )

10500,142 336,500 10836,642

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис. грн

Назва регіональної цільової програми та підпрограми к п к в к Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 4 5
Регіональна цільова програма 1 0212111 10500,142 336,500 10836,642

УСЬОГО 10500,142 336,500 10836,642
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показник

1 0212111 Завдання 1 Забезпечення 
надання населенню первинної медичної 
допомоги за місцем проживання ( перебування )

1.1 Затрат
Кількість штатних посад одиниць Штатний розпис на 2018 рік 281,500
в тому числі лікарів , що надають первинну 
допомогу

одиниць Штатний розпис на 2018 рік 40,250



1.2 Продукт
Кількість прікріпленого населення станом на 
01.01.2018 року

осіб Мережа лікувального закладу ( 
стат.звітнїсть ф 3/4 )

48172

Кількість пролікованих хворих по відвідуванням тис. осіб Статистичний звіт ф 20 “ Звіт лікувально - 
профілактичного закладу “( річна)

217

1.3 Ефективності
Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря . 
який наддає первинну допомогу

осіб Розрахунково ( відношення кількості 
прикріпленого населення до кількості 
штатних посад лікарів , які надають 

первинну медичну допомогу)

1197

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря осіб Розрахунково ( відношення кількості 
відвідувань ( з проф.оглядами ) до 
кількості штатних посад лікарів

7878

1.4 Якості
Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щеп лення ми

% Обліково - звітна форма планування і 
виконання профілактичних щеплень “ 

УкрВак “

80

Динаміка виявлення візуальних форм % Статистичний звіт ф 20 “ Звіт лікувально - 
профілактичної'0  закладу "( річна)

/
,У--------- Р4----------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------ ------------

50

'•Голова районної державної адміністрації _________ ____ ;___ О.В. Гомон

ПОГОДЖЕНО^

. 4 ' : / 
Мачальник фінансового управління І.Г. Литвинова


