
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ,•

від 4 *  / /  < ^0 4 9 Берислав

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 34 сесії районної ради VII скликання від 25 жовтня 
2019 року №451 “Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скли
кання від 22 грудня 2018 року №372 “Про районний бюджет на 2019 рік”, 
Закону України від 23 листопада 2018 року №2629-ЛТІІ “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 Бериславській 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”;
- 0212152 “Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я”;
- 0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;
- 0218831 “Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 

житла на селі”.
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника

відділу фінансово-госпо, 
районної державної

Голова районної 
державної адмініс

забезпечення, 
рину С.О.

головного бухгалтера апарату

Олександр ГОМОН



Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 

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

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О

Наказ /  розпорядчий документ

С/ (найменування головного розпорядника коштівбйісфевого біоджету)

/ /  / / . №

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. _____0200000_____ ____________________Бериславської районної державної адміністрація_________________
(код) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Бериславської районної державної адміністрація— — в ■ — 1
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  0212010________ 0731______________________ Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню____________
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 38274783,00 гривень, у тому числі загального фонду - 37157442,00 
гривень та спеціального фонду - 1117341,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
І

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"ГІро 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"
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yZ  ирудня 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"

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

37157442 1117341,00 38274783,00

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
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми



у ґ Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

1 затрат
Кількість установ од. Статут 1
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 363,50 4,50 368,00
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"

151 151

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)

51,30 51,30

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)

6,30 6,30

3 ефективності 0,00



т

Завантаження ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

% Статистичний аналіз роботи стаціонару (ф- 
016)

100,00 ю и ,и и

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 (ф.-025-2/0)

1,00 1,00

Зниження показника летальності до коеф. Статистичнии аналізі)^орйї-етащонафу ̂
(Ф -о іб )  [ £ ? /  / ^ \ г Ц \
-------------------------------- ІІ-ІіїУи--- (  ̂П ... Ч-------- :

1,40 1,40

%1
І З І  б»

Перший заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальгик фінансового управління

Ірина ДРОБИШ
«Ні® *

т

Ірина ЛИТВИНОВА
:’> !і

4 ^ / /

'ХРА  І Н А * \ У



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №83б(у редакції наказу Міністерства 
фінансів України від 29 грудня 2018 року№1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ /  розпорядження

Б ериславської районної держ авної адміністрації

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Беоиславська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Беоиславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

____________ 1060____________  Надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам житла на селі
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -300 000 гривень, у тому числі загального фонду -0 гривень та спеціального фонду -300 000 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

- Конституція України (зі змінами);
- Бюджетний кодекс України (зі змінами);
- Закон України "Про державний бюджет на 2019 рік";
- наказ Міністерства фінансів України від 06 08.2014 року № 836 "Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання" ( у редакції від 29.12.2018 №  1209);
- рішення Бериславської районної ради від 22.12.2018 року №  372 "Про районний бюджет на 2019 рік" (зі змінами від 25.10.19 № 451);

-Рішення Херсонськоїобласної ради від 30.11.2011 № 337 "Про регіональну програму індивідуального житлового будівництва на селі та поліпшення житлових умов сільського населення "Власний дім" на 2012 -2020 роки"(зі змінами).

6. Цілі держ авної політики , на досягнення яких спрям ована реалізац ія бю дж етної програми

№
з/п

Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення можливості будівництва, добудови, реконструкції та придбання житла сільському населенню, розвитку особистого селянського господарства, підвищення самозайнятості населення та поліпшення інфраструктури села.

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
П оліпш ення ж итлових і соціально-побутових умов сільського населення, розвитку особистого селянського господарства, підвищ ення самозайнятості 
населення та поліпш ення інфраструктури села

0200000
(код)

0210000
(код)

0218831
(код)



9. Н апрями використання бю дж етних коштів

№ Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і ? 3 4 3

1
Н адання довгострокових пільгових кредитів на будівництв (добудову), 
реконструкцію  та придбання ж итла, інженерне облаш тування житла, 
розвиток особистого селянського господарства

0 300 000 300 000

У сього 0 300 000 300 000

10. Перелік м ісцевих/регіональних програм, що виконую ться у складі бю дж етної програми
гривень

№
з/п

Н айменування м ісцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний
Фонд

Усього

1 2 3 4 5

1
Регіональна програма індивідуального ж итлового будівництва на селі та поліпшення житлових 
умов сільського населення "Власний дім" на 2012-2020 
роки”

0 300 000 300 000

У сього 0 300 000 300 000

11. Результативні показники бю дж етної програми

№
з/п

П оказники О диниця виміру
Дж ерело

інформації
Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1 2 3 4 “і б 7 ...... _...
1 затрат

Обсяги надання кредиту індивідуальним забудовникам 
житла на селі

грн кош торис 0 300 000 300 000

2 продукту

Кількість індивідуальних сільських забудовників, яким 
будуть надані пільгові кредити

один. розрахунок 0 4 4

3 ефективності

Середня сума кредиту, наданого одному забудовнику грн розрахунок 0
/ /  о а

4 якості / /  -У ~Т '
Ч * /  /

П итома вага забудовників, які отримали пільгові 
кредити, в загальній кількості забудовників відповідно 
до Програми на 2019 рік

% розрахунок 0,0 \
і

о  °  [■ . 
5 0  \  ! ( £ Ш  Ц і ї

Щ  г г | |

Перший заступ___
адміністрації ' Ц

і / і  •>'
ПОГОДЖУЙ®: ,!Г

Г
Н ачальник ([ інансбв' 

Д ата  п огодж ен ій

м. п.

аионної державної

(п ідп и с)

Ірина ДРОБИШ
(ін іц іал , прізвищ е)

Ірина ЛИТВИНОВА
(н іц іал , п р ізви щ е)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Бериславська районна державна адміністрація

2.

(код)

0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

3,

(код)

0212152 0763

(найменування відповідального виконавця) 

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних.асигнувань 1 745 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 1 745 200,00 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 Беряславської районної ради від 22.12.2018 р.№372 «Про районний бюджет на 2019 рік"Рішения ЗО сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 28.02.2019р,№386 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"Рініення 31 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 25.04.2019р.№405 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2019 рік"Рішєння 32 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 11.07.2019р.№420 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік" Рішення 34 сесії 7 скликання 
Бериславської районної ради від 25.10.2019р.№451 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік" ' ■_______________  _ _ _ _ _ _ _______

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

№  з/п Ц іль держ авної політики

) Підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя району

7, Мета бюджетної програми
забезпечення інших програм та заходів у сфері охорони здоров’я

8. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання



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

9, Напрями використання бюджетних коштів
_______________    .__________ гривень

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

1 2 3 4 5
1 Медикаменти та.перевязувадьяі матеріали (підгузки.вакцинаї 321700,00 0,00 321 700,00
2 Інші виплати населенню (пільгові рецепти) 1035500,00 0,00 1 035 500,00
3 Інші виплати населенню (“місцеві" стимули для лікарів) 288000,00 0,00 288 000,00
.4 Інші виплати населенню (медичні огляди осіб, що займаються фізкультурою і спортом) 100000,00 0,00 100 000,00

Усього 1745 200,00 0,00 1 745 200,00

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

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

1 2 3 4 5

1 Районна програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, що мають професію 
лікар на 2018-2020 роки 288 000,00 0,00 288 000,00

2
Районна програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Бериславський районний центр первинної медико-санітарної допомога» 
Бериславської районної ради па 2019 - 2020 роки

1 457 200,00 0,00 1 457 200,00

Усього 1 745 209,00 0,00 1 745 200,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 б 7
1 Завдання 1

Затрат 0,00
1.1. Обсяг витрат н а " місцеві" стимули для медичних працівників, що гри. Кошторис 288 000,00 0,00 288 000,00

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 гри. ' 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

Затрат 0,00
2.1. Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів гри. Кошторис 1 035 500,00 0,00 1 035 500,00

Продукту 0,00
2.2. Кількість хворих, яким планується виписувати рецепти за осіб Електронний реєстр пацієнтів 5 213,00 0,00 5 213,00

Ефективності 0,00
2.3. Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості грн. Розрахунково • 198,64 0,00 198,64

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

3 Завдання 3
Затрат 0,00



3.1. Обсяг видатків на проведення медичних оглядів осіб, що займаються грн. Кошторис 100 000,00 0,00 100 000,00
Продукту -------- 0,00

3.2. Кількість осіб; яким планується проводити медичні огляди та осіб Реєстр учнів Бериславської РК 520.00 - 0,00 520,00
Ефективності 0,00

3.3. Середні витрати на о д н у  особу, що проходить медогляд грн. Розрахунково ! 92,00 0,00 192,00
Якості ................. ......... -  — — - -  — 0,00

3.4. Покращення фізичного здоров'я осіб, що займаються фізичною відс. Очікуваний результат програми ,і V /  П р Я я Я & і„V  0,00 85,00

Перший заступник гола 

ПОГОДЖЕНО

(Дата погоджеі

ї  районної державної

М.П.

(підпис)

Начальник фінансового управління



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Бериславська районна державна адміністрація

2,

(код)

0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника)

3.

(код)

0212111 0726

(найменування відповідального виконавця)

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

(код) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 3 075 150,00

спеціального фонду- 298 000,00 гривень.

(найменування бюджетної програми) 

гривень, у тому числі загального фонду 2 777 150,00 гривень та

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"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"Рішенни 32 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 11.07.2019р,№420 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"Рїшення ЗЗсесії 7 скликання 
Бериславської районної ради від 30.08.2019р.№429 «Про внесення змій до районного бюджету на 2019 рік"Рішення 34сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 
25.10.2019р.№451 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№  з/п Ц іль дер ж авн о ї політики

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 Завд ання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Оплата комунальних послуг та еноргоносіїв 1 843 353,00 0,00 1 843 353,00
2 Капітальний ремонт покрівлі Томаринського фельдшерського пункту 0,00 280 000,00 280 000,00

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

36000,00 0,00 36 000,00

4 Утримання пересувного флюорографа та проедення цитологічних досліджень 9 І 947,00 0,00 135 000,00
5 Поточний ремонт Високівської амбулаторії ЗПСМ 198 000,00 0,00 198 000,00
6 Поліпшення матеріально- технічної бази Веселівської амбулаторії ЗПСМ 89000,00 0,00 89 000,00
7 Заробітна плата з нарахуванням медичнним працівникам 466 850,00 0.00 466 850,00
8 Придбання опалювального котла по Н,Бериславській амбулаторії ЗПСМ 0,00 9 000,00 9 000,00
9 Придбання паливно- мастильних матеріалів 35 000,00 0,00 35 Ь6і>,00
10 Придбання компьютерно'! техніки { Б Ф У ) Н.Райеьк 4 000,00 0,00 4 000,00
11 Придбання компьютерно! техніки { ноутбуц ) Н.Райеьк 0,00 ■9 000,00 0,00

12
Встановлення та документальне забезпечення опалювального котла по Н,Бериславеькій 
амбулаторії ЗПСМ 13 000,00 0,00 13 000,00

Усього 2 777 150,00 298 000,00 3 075 150,00

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 медшео- 
санітарної допомоги» Бериславської районної ради на 2019 - 2020 р о к и

2 741 150,00 298 000,00
ї 3 039 150,00

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

36 000,00 0,00 36 000,00

Усього 2 777 150,00 298 000,00 3 075 150,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/ц 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 первинн>' допомогу од. штатний розпис 45,25 0,00 45,25
Продукт)' 0,00

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

0,00 48 172,00

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

^  0,00 209,00

Ефективності ____________ к  \ \ 0,00
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. осіб розрахунково , /, с1о",

0и \ \  0,00 1 065,00
Якості ....................  . ,1! Я- і / / / /  \  . \  С 1 ". -....-______ ____ __ 0,00

Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях , __

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

Звіт лікувально-профілактичного: | 
закладу (Ф20) І\

03 О  \ \ т щ /  '/~  /  й ш 1 0,00 
~ю~тг—..................... . ■--------

50,00

ПОГОДЖЕНО:

(Дата погодження)

Фінансове управління Бериславської 
(Назва місцевого фінансового орг

(і( фінансовогоуправлшия 
і з : найігіьник бюджетного відділу

і  V .  '* ■* .*

спе 4
;и/шшіад, прізвище) 

І.ЛйТВИИОВА
(підпис)


