
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖ АВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ  
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від 9  О. 9"99, 99і9  / 9  Берислав № ~7' & 1-: '

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації 
від 06 лютого 2019 року №49 
“Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2019 рік”

Відповідно до рішення 35 сесії районної ради VII скликання від 28 листопада 
2019 року №470 “Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання 
від 22 грудня 2018 року №372 “Про районний бюджет на 2019 рік”, Закону України 
від 23 листопада 2018 року №2629-УІІІ “Про Державний бюджет України 
на 2019 рік” та Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів 
та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України 
від 26 серпня 2014 року №836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 
від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 (із змінами), керуючись статтями 6, 13, 
пунктом 1 частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації” :

1. Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 06 лютого 2019 року №49 “Про затвердження паспортів бюджетних програм 
на 2019 рік” , а саме у пункті 1 розпорядження паспорти по Бериелавській районній 
державній адміністрації на 2019 рік за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів:

- викласти в такій редакції, що додаються:
- 0212010 “Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню”;
- 0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;
- 0213121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді”;
- 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”.

Роман СТАВРОСТ



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 
Розпорядження голови Бериславської 
районної державної адміністрації
(найме^ванн^ гол овнага розпорядника коштів^і^уе^ого бюджету)

0200000
(код)

0210000
(код)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Бериславська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

Бериславська районна державна адміністрація 
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213121 1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 602400.00 гривень, у тому числі загального фонду 602400,00 гривень та 
спеціального фонду 0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної 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", Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми 
та молоддю» від 21.06.2001 № 2558 -  III; Закон України «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 № 966-ІУ; 5. Закон України 
«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» 
від 13.01.2005 № 2342-ІУ; Постанова КМУ вїд 01.08.2013 № 573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді»; Рішення 29 сесії районної ради VII скликання "Про районний бюджет на 2019 рік" від 22 грудня 2018 року 
№372, Рішення 36 сесії районної ради VII скликання "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 22 грудня 
2018 року №372 "Про районний бюджет на 2019 рік" від 28 листопада 2019 року №470

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

№ з/п Ціль державної політики
1 Всебічний захист прав, соціально-економічних інтересів, покращення соціального стану сімей, дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої

допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5
1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді
602400,00 0,00 602400,00

Усього 602400,00 0,00 602400,00



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

№ з/п Найменування місцевої/регіональної 
програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

• 1 2 3 4 5
* ■

Усього 0,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 

молоді
од. положення 1,00 0,00 1,00

кількість штатних 
працівників центрів осіб штатний розпис 6,00 0,00 6,00

2 продукту
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 ефективності



середні витрати на утримання 
одного центру соціальних 
служб для сім'ї, дітей та 

молоді

грн.

кошторис

602 400,00 0,00 602 400,00

середні витрати на 
забезпечення діяльності 

одного працівника центру 
соціальних служб для сім'ї, 

дітей та молоді

грн.

і.

розрахунок

100 400,00 0,00 100 400,00

4 ЯКОСТІ

кількість підготовлених 
кандидатів в опікуни, 

піклувальники, прийомні 
батьки та батьки-вихователі, 
які пройшли підготовку та 

стали прийомними батьками 
або батьками-вихователями

осіб

звіт про 
діяльність 
Центрів за 

відповідний рік 2,00 0,00 2,00

кількість підготовлених 
прийомних батьків, батьків- 

вихователів, які пройшли 
навчання з метою 

підвищення їхнього 
виховного потенціалу

осіб

звіт про 
діяльність 
Центрів за 

відповідний рік

^ о Г . , с ь к о ї  „ 5

6,00

А

0,00 6,00

динаміка кількості осіб, яким 
надано соціальні послуги, 

порівняно з минулим роком
відс. 10,00 ..

# —  і І
^  з : 1

0,00 10,00% чф  /  і  і ,  \-0 „у / k і /  \
| і р ? /  п |Л

Г олова̂ Т г о С̂
районної державної адміністрації 
П #^Ц Ж Е Н < І: \ ^ | \ \
Керівник фінансового органу

^  / $ ° ! І
Дата погодження ^  £ / /  

ъ & //

(підпис)

Р.СТАВРОСТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

І.ЛИТВИНОВА
(ініціали/ініціал, прізвище)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

у  * (найменування головного розпорядника ко н ггй й іс ц е в е г ^ ю іа т е ту Х  ~ »

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 §200000 Бериславська районна державна адміністрація

(код) (найменування головного розпорядника)

2 0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(код) (найменування відповідального виконавця)

З 0212Ш 0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
__________   санітарної)_допомоги________________     __

(код) (КФКВК) ■ (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 877 150,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 579 150,00 гривень та

спеціального фонду- 298 000,0© 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 №28®1-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"Рішення ЗО сесії 7 скликання Бериелавської районної ради від 28.02,2019р.№38б 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"Рішення 31 сесії 7 скликання Бериелавської 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 П.О7.2О1?р.№420 «Про внесення змін до районного, бюджету на 2019 рік”Рішення ЗЗсесії 7 скликання 
Бериславської районної ради від 30.О8.2019р.№429 «Про внесения змін до районного бюджету на 2019 рік"Рішення 34еесії 7 скликання Бериславської районної ради від 
25Л0.2019р.№451 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"Рініення 36 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 28.11,2019р.№470 «Про внесення змін до

6. Цілі державної, політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми ___  _____  ____
№ з/п Ціль державної політики

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



7. Мета бюджетної прог рами
Зміцнення та поліпшення здоров’я населения шляхом забезпечення потреб населения у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми
Ля з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання/перебування!

9, Напрями використання бюджетний коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв і 843 353,00 0,00 1 843 353,00
2' Капітальний ремонт покрівлі Тошринського фельдшерського 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 флюорографа та правлення цитологічних досл іджень 91 947,00 0,00 135 000,00
5 Поліпшення матеріально- технічної бази Веселівської амбулаторії ЗПСМ 89 000,00 0,00 89 000,00
6 Заробітна плата з нарахуванням медичним працівникам 466 850,00 0,00 466 850,00
7 Придбання опалювального котла по Н,Бериславській амбулаторії ЗПСМ 0,00 9000.00 9 000,00
8 Придбання паливно- мастильних матеріалів 35 000,00 0,00 35 000,00
9 Придбання компмотеоної техніки ( БФУ ) Н.Райськ: 4000,00

осГ 4 000,00
10 Придбання компьютерної техніки ( ноутбук } Н.Райськ 0,00 9 000,00 0,00

11
Встановлення: та документальне забезпечення опалювального котла по Н.Бернсдавській 
амбулаторії ЗПСМ . { 13 000, сю 0,00 13 000,00

Усього 2 579 150,00 298 000,00 2.877 150,00

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

№ 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- 
санітарної допомоги» Бешславської районної ради на 2019 - 2020 роки

2 543 150,00 298 000,00 2 841 150,00

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

36 000,00 0,00 36 000,00

Усього ї  579 150,06 298 006,00 2 877150,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00



кількість штатних посад 
в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу, одиниць.

од. штатний розпис 240,25 0,00 240,25

в тому числі лікарів які надають первинну допомогу од. штатний розпис 45,25 0,00 45,25
Продукту 0,00

кількість прикріпленного населення осіб мережа лікульного закладу (стат 
звіт ф З/4)-:

48 172,00 0,00 48 172,00

кількість пролікованих хворих тис. осіб Звіт лікувальдб®^фіМ^и^^оґо' 4 
зйклайу ( ФЖ) Ь К О У Г(

209,00 0,00 209,00

Ефективності Ч Л \У \\ 0,00
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. осіб И  РозрЗхунково-------- \  • 1 065,00 0,00 1 065,00

Якості а ■ 
з • О ^  \\

. . 0,00
Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях [ відс. Звіт лікук.алціолірофілактй'ПіЬг()

її \ -
* І! 50,00

/к X  11
0,00 50,00

Голова Бериславської районної державної адміністрації 

ПОГОДЖЕНО:
_____________________________ Фінансове управління Бериславської РДА

(Дата погодження) (Назва місцевого фінансового органу)

//<$> п ©є У/7о(йд̂ с) :ГПОУ 0 й

і / О Т  /   Начальник фЙ/нбового управЙЙВвсг.-
'  М И нач^вртіс бюджетного відділу
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Р.СТАВРОСТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. ЛИТВИНОВ А
(підпис)
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Затверджено 
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 
року №1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови районої державної адміністрації

Бериславської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів

ї: ПАСПОРТ
бюджетної програми районного 

бюджету на 2019 рік

Бериславської районної державної адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

2. ________0210000________ Бериславської районної державної адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. ________0210180_____________________ 0133  Інша діяльність у сфері державного управління
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -290470 грн., у тому числі загального фонду - 290470 грн. 
спеціальний фонд - __________

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 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 сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

1. 0200000
(КПКВК МБ)



- Рішення сесії районної ради від 06 березня 2018 року № 278 "Про програму підтримки та розвитку Трудового архіву 
Бериславського району на 2018 - 2021 роки."
- Рішення сесії районної ради від 28 листопада 2019 року № 470 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради 
УІІскликання 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. Забезпечення сохраності документів тимчасового збереження з особового складу ліквідованих організацій і 
підприємств, що не мають правонаступників і

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення сохраності документів тимчасового збереження з особового складу ліквідованих 
організацій і підприємств, що не мають правонаступників

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення сохраності документів тимчасового збереження з особового складу ліквідованих організаційі 
підприємств, що не мають правонаступників

9. Напрями використання бюджетних коштів

№з/
п

Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

1 Забезпечення сохраності документів тимчасового зберігання 290470 0 290470
Усього 290470 290470

10. Перелік м ісцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

№з/
п

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5



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

290470 290470

Усього 290470 290470

11. Результативні показники бюджетної програми

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Забезпечення сохраності документів тимчасового 

збереження з особового складу ліквідованих Організацій і 
підприємств, що не мають правонаступників

Затрат
1.1 Кількість штатних одиниць всьго 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

Продукту
1.2 Довідки соціально -правового характеру шт Звіт плану 

трудов архіву
850 850

Ефективності
1.3 Кількість виданих довідок на одного працівника шт Звіт плану 

трудов архіву
450 450

Якості
1.4 Забезпечення належної безпеки фондів трудового архіву 

Бериславського району
А # " . ,  е У По. У А \

вісоток Звіт плану 
трудов^архіву

100 100

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Н ачальник фінансового управління

%  Щрпсії

їдаврост/ч ^ г

Г.ЛИТВИІІОВА



1
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ - /

~( (найменування головноівфозпорядніїка коштів місцевого бюджет

/ й  / г .  / 9 __________________ № 4 & Р

і. 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.  0212010___________ 0731_____________________ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню____________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 38354454,65 гривень, у тому числі загального фонду - 36830438,00 
гривень та спеціального фонду - 1524016,65 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"

- 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 20.09.2017 № 793 "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів"
- Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"



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

- Розпорядження голови РДА від 28 березня 2019 року № 118 "Про внесення змін до показникыв районного бюджету на 2019 рік"
- Рішення сесії районної ради від 25 квітня 2019 року № 405 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 22 
нрудня 2018 року №372 "Про районний бюджет на 2019 рік"
- Рішення сесії районної ради від 11 липня 2019 року № 420 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 22 
нрудня 2018 року №372 "Про районний бюджет на 2019 рік"
- Рішення сесії районної ради від 25 жовтень 2019 року № 451 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 
22 нрудня 2018 року №372 "Про районний бюджет на 2019 рік"
- Рішення сесії районної ради від 28 листопада 2019 року № 470 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання 
від 22 нрудня 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 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 
Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

фонд
Усього

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

36830438,00 1524016,65 38354454,65

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний

фонд
Усього

1 2 3 4 5



г

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

1 затрат
Кількість установ од. Статут 1
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 355,25 4,50 359,75
у т.ч. лікарів од. Штатний розпис 68,75 2,25 71,00
Кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

од. Наказ № 87 від 29.01.2019 р."Про оптимізацію 
ліжкового фонду КУ "Бериславська ЦРЛ"

136 136

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"
Наказ № 87/1 від 29.01.2019 р."Про відкриття 
ліжок денного стаціонару"

7 7

Зовнішня кубатура будівлі тис. куб. м Технічна документація 49,4 49,40

2 продукту 0,00
Кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

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

46,20 46,20

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"

1,80 1,80

Кількість лікарських відвідувань 
[у поліклініки)

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

205,00 5,0 210,00

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

31,00 31,00



Кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

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

5,80 5,80

3 ефективності 0,00
Завантаження ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

% Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

100,00 100,00

Завантаженність ліжкового фонду у 
денний стаціонар

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

100,00 100,00

Середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

днів Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

8,10 8,10

4 якості 0,00
Рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

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

70,00 70,00

Рівень виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку на рінніх стадіях

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

75,00 75,00

Зниження рівня захворюваності в 
порівнянні з попереднім роком

коеф. Талон для реєстраціх заключних (уточнених) 
діагнозів

1,00 1,00

Зниження показника летальності до ко еф. Статистйч^йЯа^^іГрр%ір'1:и стаціонару

(ф:° і  4 $ * г і

1,40 1,40

Голова районної державної адміністрації

А
ПОГОДЖЕНО:

Начальгик фінансового управління

н СТАВРОСТ

Ірина ЛИТВИНОВА


