
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження ГОЛОВИ РДА^ '  /у /  26^0 ^
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2.

3.

0200000
(КПКВК МБ)

0210000
(КПКВК МБ)

0212150
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми районного 

бюджету на 2019 рік

0763
(КФКВК)

Бериславської районної державної адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

Бериславської районної державної адміністрація 
(найменування відповідального виконавця)

Інші програми, заклади та заходи у сфері

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -453900 грн., у тому числі загального фонду - 453900 грн. 
та спеціального фонду - 0 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 2018 рік"



- Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'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 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

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

№ кпквк КФКВК Назва підпрограми
1 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань: 
 грн.
№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1
1 212152 763 "Місцеві" стимули для 

медичних працівників, що 
мають професію лікар

453900 0 453900

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

Назва регіональної цільової програми та КПКВК Загальний Спеціальн Разом
підпрограми фонд ий фонд



1 2 3 4 5
Районна програма "місцевих" стимулів для 
медичних працівників, що мають професію лікар на 
2018-2020 роки

0212152 453900 0 453900

УСЬОГО 453900 0 453900
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

кпквк Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

1 0212152

"Місцеві" стимули для медичних 
працівників, що мають професію лікар

1.1 Затрат

Обсяг видатків:
- здійснення інших соціальних виплат

тис.грн. Рішення сесії № 290 від 30.03.2018 
року "Про районну програма 

"місцевих" стимулів для медичних 
працівників, що мають професію 

лікар на 2018-2020 роки" 
Рішення сесії № 353 від 28.11.2018 

року "Про внесення змін до 
районної програми «місцевих» 

стимулів для медичних працівників, 
що мають професію лікар, на 2018- 

2020 роки"

453900

3.2 П родукт



Кількість лікарів, які потребують іншої 
соціальної виплати

осіб Додаток до районної програми 
"місцевих" стимулів для медичних 
працівників, що мають професію 

лікар на 2018-2020 роки"

14

3.3 Ефективності
і '

Розмір іншої соціальної виплати на 
одного медичного працівника, який має 
професію лікар та працює в закладах 
охорони здоров'я не більше 10 років

тис.грн. Основні завдання районної 
програми "місцевих" стимулів для 
медичних працівників, що мають 

професію лікар на 2018-2020 роки"

3000

3.4 Якості

Збільшення чисельності лікарів по 
установі

---------------------------------------------------

%

Обуу— <>Е \\
-V. ^

Статистична звітність (ф.-17) до 90

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового

О.В. Гомон

І.Г. Литвинова



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 835

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови РДА 0 6  .0* Ж  №  
Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми районного 

бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

0210000

Бериславської районної державної адміністрація

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника) 

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 32359800 грн., у тому числі загального фонду - 31964800 грн. та спеціального 
фонду - 395500 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 2018 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"



.аіз 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 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

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

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
грн.

№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
Завдання

1 0212010 731 Забезпечення надання 
населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги 
Забезпечення надання 
населенню стаціонарної 
медичної допомоги

31964800 395000 32359800

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п КПКВК Назва показника Одиниця Джерело інформації Значення
виміру показника



*
0212010 Забезпечення надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної

1 Затрат
Кількість установ од. Статут 1
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис , • 370,50
у т.ч. лікарів од. Штатний розпис 68,75
Кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

од. Наказ № 260 від 12.12.2016 р."Про оптимізацію 
ліжкового фонду центральної районної лікарні"

161

Кількість ліжок у денних 
стаціонарах

бд. 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"

2

Зовнішня кубатура будівлі тис. куб. м Технічна документація 49,4

2 Продукту
Кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

тис. од Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016) 54,70

Кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах

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

0,50

Кількість лікарських відвідувань(у 
поліклініки)

тис. осіб Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20) 210,00

В т.ч. стоматологів і зубних лікарів тис. осіб Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20) 31,00

Кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

тис. осіб Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016) 6,30

3 Ефективності
Завантаження ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

% Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016) 100,00



Завантаженність ліжкового фонду у 
денний стаціонар

% Звіт лікувально-профілактичного закладу (ф.-20) 100,00

Середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

Днів Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф-016) 8,10

4 Якості •
Рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

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

70,00

Рівень виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку на рінніх стадіях

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

75,00

Зниження рівня захворюваності в 
порівнянні з попереднім роком

коеф.

- /А& сХ

- -Т^адон для реєстраціх заключних (уточнених) 
к о Т о І ^ Ч .  діагнозів (ф.-025-2/0)

1,00

Зниження показника летальності до к о ф І  <
/■ - с / г

Статйстгйн^й аналіз роботи стаціонару (ф-016)
"1—4—А \ / Я  * х

1,40

Г олова районної державної адміністрації
А Д д , .

. / з ? \  ' О ■*'/<$ т / . ч <- ■/
Ш  1 -*  - 1 х ^  Г;Начальник ф інансової упр

ПОГОДЖЕНО:

фінанс і 4 - . \

° ?Ю.В. Гомон

І.Г. Литвинова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ /
Розпорядження голови РДА м .  Ж
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСП О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

3.

_  0200000__
(КТПКВК МБ)

 0210000__
(КТПКВК МБ)

__0218220__
(КТПКВК МБ)

_0380_
(КФКВК)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація 
(найменування відповідального виконавця)

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань- 30000 гривень, у тому числі загального фонду - 30000 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»;



Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Бериславської районної ради від 22.12.2018 року № 372 «Про 
районний бюджет на 2019 рік»; Районна програма " Призовна дільниця 2017-2019 роки "

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ( підвіз призовників)

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(гри)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення заходів підвищення готовності 

мобілізаційних ресурсів та якості призовних 
ресурсів.

30000 0 30000

Усього 30000 0 30000

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Районна програма " Призовна дільниця 2017-2019 роки " 30000 0 30000

Усього 30000 0 30000



10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат •

Обсяг видатків на 
транспортні витрати по 
перевезенню призовників на 
обстеження до обласної 
лікарні, до обласного 
призовного пункту

грн кошторис 30000

!

30000

2 продукту
Кількість здійснених 
перевезень юнаків призовного 
віку на мед. комісію

Акт
виконаних
робіт

19 19

3 ефективності
Середні витрати на підвіз 
юнаків призовного віку на мед. 
комісію та на обласний збірний 
пункт

грн Розрахунок до 
кошторису

1579 1579

4 якості
Забезпечення перевезення 
юнаків призовного віку на мед. 
комісію та до обласного пункту

%

II *?црРгр 'ам їГ '\°<5 '< 
ГдУ/ ч О.

100

--------------------------

100

Голова районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: 

Начальник фінансово^

/<̂ Г уп ^  % \  
о ° " ---- ' ^ Л \

/$ ^ '/ — _

А/ ->г і
А> о /

* В і
,  ■ *1./

0 ^ / -

(підпис)

О.В.Гомон
(ініціали та прізвище)

І.Г.Литвинова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО і •
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови РДА о е _ м _ Ж  № у
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _ 0200000_  
(КТПКВК МБ)

2.  0210000 
(КТПКВК МБ)

3.  0212146__
(КТПКВК МБ)

_0763_
(КФКВК)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань- 372100 гривень, у тому числі загального фонду - 372100 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»; Наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Бериславської районної ради від 22.12.2018 року № 372 «Про районний бюджет на 
2019 рік»; 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».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

» *

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення проведення інших заходів у 

галузі охорони здоров’я
372100 0 372100

Усього 372100 0 372100

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програми і ценралізовані заходи у галузі охорони 
здоров'я.

372100 0 372100

Усього 372100 0 372100



10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань

Затрат

2 Обсяг видатків на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування хворих, в тому 

числі : по гіпертонічній хворобі, цукровому 
діабету,бронхіальній астмі, та інші

грн. кошторис

372100 372100

Продукту

3 кількість хворих, яким планується виписувати 
рецепти по медичним показникам, для 

амбулаторного лікування

осіб електронний 
реєстр пацієнтів 1550

1550

Ефективності

4 середні витрати на одного хворого по 
відшкодуванню вартості лікарських засобів по 

захворюваності
____  .... .. _______ _ _____________________

грн. розрахунково
240

240

Якості / /  <?‘>,_о'г'с
// $  4 ’/ ^------------------------------------------------------------- //-А: ..п?/

_ .

^ V—■==—---Ж га----V

Голова районної 
державної адміністрації “О7“

ПОГОДЖЕНО: ^  с
; •* І1 х 4

Начальник фінансового управлії У)
/О

'орП,оХ

*Оаїн'с

(підпис)

О.В.Гомон
(ініціали та прізвище)

І.Г.Литвинова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО і '
Наказ / розпорядчий документ ^ ,
Розпорядження голови РДА '/ У'І № А і7
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСП О РТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

_0200000__
(КТПКВК МБ)

__0210000__
(КТПКВК МБ)

 0218230__
(КТПКВК МБ)

_0380_
(КФКВК)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи громадського порядку та безпеки
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань- 50000 гривень, у тому числі загального фонду - 50000 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»; 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Бериславської районної ради від 22.12.2018 року № 372 «Про



районний бюджет на 2019 рік»; Районна цільова програма з формування та забезпечення загонів територіальної оборони 
матеріально -  технічними засобами на 2017-2020 роки

6. Мета бюджетної програми: Формування та забезпечення загонів територіальної оборони матеріально- технічними засобами під час 
проведення навчальних зборів.

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання ■ •

1 Заходи щодо забезпечення проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони

2 Забезпечення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної 
оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного 
відпрацювання навичок бойової підготовки

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення загонів територіальної оборони 

матеріально -  технічними засобами
50000 0 50000

Усього 50000 0 50000

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Районна цільова програма з формування та забезпечення 
загонів територіальної оборони матеріально - технічними 
засобами на 2017-2020 роки

50000 0 50000

Усього 50000 0 50000



10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 5 . 6 7
1 затрат

Видатки на забезпечення 
124-ї окремої бригади 
територіальної оборони

грн Рішення Бериславської районної ради 
від 22.12.2018 року № 372 «Про 
районний бюджет на 2019 рік». 
Розрахунок обсягу видатків на 

проведення заходів щодо 
забезпечення 124-ї окремої бригади 

територіальної оборони під час 
проведення навчальних зборів

50000
і '

50000

2 продукту
Чисельність особового 
складу 124 -ї окремої 
бригади територіальної 
оборони

Чол.. Лист Бериславського 
військового комісаріату

120 120

3 ефективності
Середні видатки на 
забезпечення
життєдіяльності однієї особи

грн./чол.. обсяг видатків на проведення заходів / 
чисельність особового складу

417 417

4 якості
Рівень забезпеченості 
особового складу

%

-------------- 11 Су

Очікуваний результат програми 100 100

Голова районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО: 'ІІ * і
\ < *  \
V. Я ■>- \

Начальник фінансового 'управління

у£. і «5  ̂XV
>У

О.В.Гомон
(ініціали та прізвище)

І.Г.Литвинова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ > ~
Розпорядження голови РДА № v  . /
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2 .

3.

_  0200000__
(КТПКВК МБ)

 0210000__
(КТПКВК МБ)

 0218831__
(КТПКВК МБ)

_01060_
(КФКВК)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань- 250000 гривень, у тому числі загального фонду - 
спеціального фонду - 250000 гривень.

гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Указ Президента України від 27.03.1998 № 22/98 «Про заходи щодо підтримки 
індивідуального житлового будівництва на селі»;Постанова Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 № 1211 « Про затвердження 
положення про порядок формування і використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового будівництва населі»;Постанова 
Кабінету Міністрів України від998 № 1597 «Про затвердження правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам



житла на селі»;Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»;, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Бериславської 
районної ради від 22.12.2018 року № 372 «Про районний бюджет на 2019 рік»;Рішення Херсонської обласної ради від 30.11.2011 року 
№337 «Про регіональну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення 
«Власний дім» на 2012-2020 роки» (зі змінами);

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення можливості будівництва, добудови, реконструкції та придбання житла сільському населенню, 
розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.
7. Завдання бюджетної програми:____________________________________________________________________

№ з/п Завдання
1 Розширення інвестування в будівництво житла на селі, створення сприятливих умов для будівництва, 

реконструкції, придбання житлових будинків у сільських населених пунктах області шляхом надання 
пільгових кредитів індивідуальним сільським забудовникам.

2 Поліпшення інфраструктури села, спорудження інженерних мереж, підключення їх до існуючих 
комунікацій.

3 Розвиток особистого селянського господарства, підвищення рівня самозайнятості сільського населення.

8. Напрями використання бюджетних коштів:

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Надання довгострокових пільгових 

кредитів сільським забудовникам на 
будівництво (добудову), 
реконструкцію та придбання житла, 
інженерне облаштування житла, 
розвиток особистого селянського 
господарства

0 250000 250000

0 250000 250000
Усього



9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Регіональна програма індивідуального житлового будівництва на селі 
та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" 
на 2012-2020 роки"

0 250000 250000

3

Усього 0 250000 250000

10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяги надання довгострокових 
пільгових кредитів

грн. кошторис - 250000 250000

2 продукту
Кількість позичальників, яким будуть 
надані пільгові кредити

од. розрахунок - 3 3

3 ефективності
середня сума кредиту, наданого 
одному забудовнику

Грн.. розрахунок - 83333 83333

4 якості
Питома вага забудовників, які 
отримали пільгові кредити, в 
загальній кількості забудовників 
відповідно до Програми на 2019 рік

%  А
//і

((
// 03 / /Я  /  А / \ о

г - і ---------і- и 1/1 /— Л м 05 І _

0,9 0,9

Голова районної 
державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового уіфаіріин

, ^ В Н А  А Д Л ^ ,  

о С V '■'ЛчЧ

Л ?
у  $  оУ 

о-

О.В.Гомон
(ініціали та прізвище)

І.Г. Литвинова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ ,
Розпорядження голови РДА ^  J  •№
Бериславської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

3.

_  0200000__
(КТПКВК МБ)

 0210000__
(КТПКВК МБ)

 0210180__
(КТПКВК МБ)

_0133_
(КФКВК)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

Інша діяльність у сфері державного управління
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань- 275770 гривень, у тому числі загального фонду - 275770 гривень та спеціального 
фонду - 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України, Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»;



Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами); Рішення Бериславської районної ради від 22.12.2018 року № 372 «Про 
районний бюджет на 2019 рік»; Програма підтримки та розвитку трудового архіву Бериславського району на 2018-2021 роки.

6. Мета бюджетної програми: Інша діяльність у сфері державного управління

7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення виконання районною державною адміністрацією повноважень, делегованих їй районною радою на 
2019рік

2 Забезпечення схоронності документів тимчасового збереження з особового складу ліквідованих організацій і 
підприємств, що не мають правонаступників

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення сохранності документів 

тимчасового зберігання з особового складу 
ліквідованих організацій і підприємств, що не 
мають правонаступників

275770 0 275770

Усього 275770 0 275770

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Програма підтримки та розвитку трудового архіву 
Бериславського району на 2018-2021 роки

275770 0 275770

Усього 275770 0 275770



10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п

Показник Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість штатних одиниць 
всього

осіб штатний
розпис

2,5 2,5

в тому числі керівника осіб штатний
розпис

1 1

в тому числі спеціаліста осіб штатний
розпис

1 1

2 продукту
Довідки соціально -  правового 
характеру

шт. Звіт плану 
трудового 
архіву

850 850

3 ефективності
Кількість виданих довідок на 
одного працівника

шт Звіт плану 
трудового

425 425

4 якості
Забезпечення належної безпеки 
фондів трудового архіву 
Бериславського району

г/ сЧ
шт/ Ч ч * >

£ * /II ф *■ /
.і

/трудрвгар^ \\
Д /  Г7 \ со ^  \\ 

і о  її»

100 100

Голова районної 
державної адміністрації

іс)
О.В.Гомон

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО: . е у - л
> ..?• О ^  1'у -Г ^Начальник фінансового управління

(підпис)
І.Г.Литвинова
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26  серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 15 .11.201$ 2018  року №  9 08)

ЗАТВЕРДЖЕНО ,
Наказ / розпорядчий документ О О У  І / ,  /у
Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Бериславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
№

1 0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Бериславська районна державна адміністрація

2.

(КТПКВК МБ) 

0210000

(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація

3

(КТПКВК МБ) 

0212152 0726

(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 018 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 018 100,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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-ХИ ’’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” _______________ _________________________________________

,  ж, Підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя району6. Мета бюджетної програми: т

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Виплата стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар
2 Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювань
3 Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(ф н)

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд у тому числі бюджет 
розвитку

Усього

1 2 3 4 5 6

1 Медикаменти та перевязувальні матеріали (підгузки) 100000,00 0,00 0,00 100000,00
2 Інші виплати населенню (пільгові рецепти) 530000,00 0,00 0,00 530000,00
3 Інші виплати населенню ("місцеві" стимули для лікарів) 288100,00 0,00 0,00 288100,00
4 Інші виплати населенню (медичні-огляди осіб, щ о  займаються фізкультурою і спортом) 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 1 ш 100,00 0,00 0,00 > • 1 018 100,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
 ________             (фи)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Районна програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію 
лікар на 2018-2020 роки 288100,00 0,00 288 100,00

Районна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Берислзвський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки

730 000,00 0,00 730 000,00

Усього 1 018 100,00 0,00 1 018 100,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1
Завдання 1
Виплата стимулів для медичних працівників, що мають професію 
дікар

Затрат 0,00
1.1.

Обсяг витрат н а " місцеві” стимули для медичних працівників, що 
мають професію лікар

грн. Кошторис 288 100,00 0,00 288 100,00

Продукту 0,00
1.2. Медичних працівників, що мають професію лікар осіб Штатний розпис 9,00 0,00 9,00

Ефективності 0,00

1.3.
розмір виплати на одного медичного працівника, який має професію 
лікар та працює в закладах охорони здоров'я не більше 10 років грн. Завдання програми 3 000,00 0,00 3 000,00

Якості 0,00
1.4. Збільшення чисельності лікарів по установі Відс. Очікуваний результат програми 72,00 0,00 72,00

2
Завдання 2
Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за рецептами 
лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювань

Затрат 0,00
2.1. Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів грн. Кошторис 630 000,00 0,00 630 000,00

Продукту 0,00
2.2. Кількість хворих, яким планується виписувати рецепти за медичними 

показниками, для амбулаторного лікування
осіб Електронний реєстр пацієнтів 3 196,00 0,00 3 1%,00



Ефективності 0,00

2.3. Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості 
лікарських засобів

грн. Розрахунково 197,00 0,00 197,00

Якості 0,00
2.4. Зниження показника летальності до відс. Розрахунково 50,00 0,00 50,00

3
Завдання 3
Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивних 
заходів

•

Затрат 0,00

3.1.
Обсяг видатків на проведення медичних оглядів осіб, що займаються 
фізичною культурою Гспортом

грн. Кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00

Продукту 0,00

3.2.
Кількість осіб, яким планується проводити медичні огляди та 
надавати допуск до занять фізкультурою та спортом

осіб
Реєстр учнів Бериславської РК 

ДЮСШ ім. В.К. Сергеева
520,00 0,00 520,00

Ефективності 0,00
з.з. Середні витрати на одну особу, що проходить медогляд грн. Розрахунково ч  - °-00 ____, 192,00

Якості ж ^і-- ' ^  .... ....... 0,00

3.4.
Покращення фізичного здоров'я осіб, що займаються фізичною 
ісультурою і спортом віда

Очікуваний результат програми /У <5
С иНТ7Г А ^

V 
&

’і> о 8 85,00

Год дміністраци оЗ ^
с. о’Ъ-Г'- ,

О.В Гомон

І.Г. Литвинова

О о  \  /  X? / і<5 ^ \  ^ ^  У А/ ІГ / ̂ ./ЛЬ о^/
% > о о у о г ^ #



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.1 І 2018 2018 року №  908)

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О  0 6 . 0 * .  / 9 *  №
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Бериславської районної державної адміністрації

1 0200000

(н а й м ен у в а н н я  го л о в н о г о  р о зп о р я д н и к а  кош тів  м іс ц е в о г о  б ю д ж е т у )

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік '

Бериславська районна державна адміністрація

2.

(КТПКВК МБ) 

0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ) 

0213121 1040

(найменування відповідального виконавця)

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім 'ї, дітей та молоді

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- __________539 500,00__________гривень, у тому числі загального фонду - ____________ 539 500,00____________  Р

спеціального фонду- ______________ 0,00_______________ гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України ’’Про Державний бюджет України на 2019 рік”, Наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 
09.02.2011 № 74/403 Про внесення змін до Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі ’’Соціальний захист сім’ї, 
дітей та молоді” за видатками, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів”, Рішення 29 сесії районної ради VII скликання ’’Про районний бюджет на 2019 
рік” від 22 грудня 2018 року №372

6. Мета бю джетної програми: . . .  . . .  . . . . .  ^ .Реалізація заходів державної політики з питань сім і та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

7. Завдання бю джетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім 'ям , які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№  з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6



1 Утримання та забезпечення діяльності центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
539 500,00 0,00 0,00 539 500,00

У С Ь О Г О 539 500,00 0,00 0,00 539 500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
(грн )

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показник Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
і З а т р ат

кількість центрів соціальних служб для сім ї, дітей та молоді од. положення 1,00 0,00 1,00
кількість ш татних працівників центрів осіб штатний розпис 6,00 0,00 6,00

2 П родукту
кількість прийомних сімей

од.
звіт про діяльність Центрів за 

відповідний рік
8,00 0,00 8,00

кількість дитячих будинків сімейного типу
од.

звіт про діяльність Центрів за 
відповідний рік 11,00 0,00 11,00

кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
охоплених соціальним супроводом

од.
звіт про діяльність Центрів за 

відповідний рік 160,00 0,00 160,00

3 Е ф екти  ви ості
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для 

сім 'ї, дітей та молоді
грн. кошторис

539 500,00 0,00 539 500,00

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 
центру соціальних служб для с ім 'ї, дітей та молоді

грн. розрахунок
89 917,00 0,00 89 917,00

4 Я кості
кількість підготовлених кандидатів в опікуни, піклувальники, 

прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та 
ними батьками або батьками-вихователями

осіб
звіт про діяльність Центрів за 

відповідний рік 2,00 0,00 2,00

Л \

^ і^ ^ Й т іА ^ В д ^ ^ ^ В и х  прийомних батьків, батьків-вихователів, які 
4 ^ О Л ір ^ іШ л ^ н Й ^ н ^ в з  метою підвищення їхнього виховного 
-О ф  XV потенціалу

осіб
звіт про діяльність Центрів за 

відповідний рік 6,00 0,00 6,00

т.. - --------- —іі— 1—і

/ Ж  іЦішка-кід

ь \ л
ькЬсУ ^сЧб,^ким надано соціальні послуги, порівняно з 

\  - І \ \ линудим роком
відс. розрахунок

10,00 0,00 10,00
11 “ *
її с° о '

Голова \\ *7\ К 4 4 к 1 *У7/ У/у  /Су\
районної дб

с̂ рі

ПОГОДЖ ЕНО 

Керівник фінансового о

'гтру#/ чЬ'
&\\ 'Я \

І гп ;
\ Н і  і х

/  * о/І/ л, <к//
(підпис)

о.гомон
(ініціали і прізвище)

І.ЛИТВИНОВА
(ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наадз М іністерства фінансів України 26  серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 15.11.201 % 2018 року №  908)

ЗА Т В Е РД Ж Е Н О
Наказ / розпорядчий документ я?£ , / у
Бериславська районна державна адміністрацій

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Бериславської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)
   № _________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0200000 Бериславська районна державна адміністрація

2.

(КТПКВК МБ) 

0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

3

(КТПКВК МБ) 

0212111 0726

(найменування відповідального виконавця)

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

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 002 500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 002 500,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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-ХІІ "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"________________________________________________________________________

6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі _______________________ _

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Оплата комунальних п о с л у г  та енергоносіїв 2 002 500,00 0,00 0,00 2 002 500,00

УСЬОГО 2 002 500,00 0,00 0,00 2 002 500,00

9. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Районна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки

2 002 5б0,00 0,00 2 002 500,00

Усього 2 002 500,00 0,00 2 002 500,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

0 кількість штатних посад:
в тому числі лікаоів. які надають пєцвинну допомогу, одиниць.

од. штатний розпис 240,25 0,00 240,25

0 в тому числі лікарів які надають первинну допомогу од. штатний розпис 45.25 0,00 45.25
Продукту 0,00

0 кількість прикріпленного населення осіб мережа лікульного закладу (стат 
звіт ф 3/4)

48 1 72,00 0,00 48 172,00

0 кількість пролікованих хворих тис. осіб Звіт лікувально-профілактичного 
заклад (ф20)

209,00 0,00 209,00

Ефективності ^ 0,00
0 середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. осіб розра^йял)д'’,а 1065,00 0,00 1 065,00

Якості .... 0,00
0 Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях відс. Звіт л і к у в ^ ^ ч т Ш л й й и ч  Н«Г(Ч  

«ифДОГЮОІГ-------- ,
[) К \Ч 
3 }  V  \  50,00 л г 50,00

Голова районної державної адмініст]

ПОГОДЖЕНО: 
Начальник фінансово]


