
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

03. 0^.^049 ^

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

Відповідно до рішення 31 сесії районної ради VII скликання від 25 квітня 
2019 року №405 “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 
“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, зареєстро
ваним в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року за №1104/25881 
(із змінами), керуючись статтями 6, 13, пунктом 1 частини першої
та частиною четвертою статті 39, частиною першою статті 41 Закону України 
“Про місцеві державні адміністрації-”:

1. Внести змінй 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”;
виключити паспорт за кодом програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевих бюджетів 0218230 “Інші заходи громадського порядку 
та безпеки” .

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на начальника 
відділу фінансово-господарського забезпечення, головного бухгалтера апарату 
районної державної адміністрації Чуприну С.О.

Перший заступник голови 
районної державної адміністрації І.ДРОБИШ



І
Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

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

0200000
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0210000
(код)

0212010

ЗАТВЕРДЖЕНО

із / розпорядчий документнапаз / розпорядчий документ
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Па с п о рт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславської районної державної адміністрація

0731

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 38293707,6 гривень, у тому числі загального фонду - 37249880,0 
гривень та спеціального фонду - 1043827,6 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"



лказ 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"

- Рішення сесії районної ради від 28 лютого 2019 року № 386 "Про внесення змін до рішення 29 сесії районної ради VII скликання від 
22 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"

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

37249880 1043827,60 38293707,60

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

№ 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 370,50 5,00 375,50
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)

51,60 51,60

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
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. Талоргдяя^е^страціх заключних (уточнених) 
дІйгцбУв Ш. -<42ДС/0)

1,00 1,00

Зниження показника летальності до коеф.

............ А і

^і^йстчьїй^^ш м з роботи стаціонару 1,40 1,40

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управлціня
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І. ЛИТВИНОВА



ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2019  року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови районної державної адміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

Бериславська районна державна адміністрація

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 2 655 100,00 гривень, у тому числі загального фонду - 2 375 100,00 гривень та

спеціального фонду- 280 000,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю джетної 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 М іністерства 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 28.02.2019 р.№ 386 
«Про зміни до районного бюджету на 2019 рік” Рішення ЗО сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 25.04.2019 р.№ 405 «Про зміни до районного бюджету на 2019 рік”

6. Мета бю джетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

7. Завдання бю джетної програми:
№ з/п Завдання

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



о. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
і Оплата комунальних послуг га енергоносіїв 1 681 800,00 1 681 800,ОС*
2 Капітальний ремонт покрівлі Томаринеького фельдшерського пункту 280 000,(Ю 280 000,00 280 000,00

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

36 000,00 * 36 000,00

4 Утримання пересувного флюорографа та проведення цитологічних досліджень 100 000,00 1С0 000,00

5
Спів фінансування заходів , спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 
сільській місцевості зокрема на придбання телемедичного обладнання для амбулаторій 
загальної практики сімейної медицини

66000,00
» *

66 000,00

6 Оплата праці з нарахуванням 491 300,00 491 300,00
УСЬОГО 2 375 100,00 280 000,00 280 000,00 2 655 100,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограм и Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

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

2 273 100,00 280 ОСО,00 2 553 100,СО

Районна програма соціально- економічного та кулыурного розвитку Бериславського 
району на 2019 рік 102 000,00 102 000,00

Усього 2 375 100,00 280 000,00 2 655 100,00

10. Результативні показники бю джетної програми:

№  з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації Запільний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

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

Затрат 0,00

1.1 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

1.2 кількість прикріпленнош населення осіб мережа лікульноп) закладу (стат 
звіт ф 3/4)

48 172,00 ___ ___  0,00 48 172,00

1.3 кількість пролікованих хворих тис. осіб Звіт л і кувально-профілактичногс 
гаюіаау <Ф20) .

Н^ < ? 'Х ч 0 ,0 0
-й,. ^

209,00

Ефективності ........ //(&' 0,00
1.4 середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. осіб ............... Ж«рахунково ...... .......... 1 065,00

Якості / ' Чч> \ г і  1 . \ | 0,00

1.5
Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях

відс.
/ |&ітдіікувальношрофілактичж)го: 

І закладу (ф20)

.  _ ........... ..

_ _ 3 у / 50,00

'і'1 О Ф \ \ %Голова районної державної а^ріністращі 

ПОГОДЖЕНО:
'Ш>Щ>

,у023'&'Ьг̂’ ' X '  - ■' " р  \0 у г і
Начальник фінансового управління 4 4 ;

й\

О.В. Гомон

1.Г. Литвинова



Затверджено
Наказ М іністерства фінансів України 26.08.14 №  836

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови РДА /  ̂  № / &  £

Бериславської районної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми районного 

бюджету на 2019 рік

1. _______0200000_____________________  Бериславської районної державної адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. _______0210000_____________________  Бериславської районної державної адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _______0212152___________________ 0763__________________ Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -2348880 грн., у тому числі загального фонду - 1676700 
грн. та спеціального фонду - 672180,00 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"
- Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 372 "Про районний бюджет на 2019 рік"

- Рішення сесії районної ради від 25 квітня 2019 року № 409 "Про районну програму боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2019-2023 роки"

- Рішення сесії районної ради від 25 квітня 2019 року № 405 "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. Поліпшення якості та доступності надання медичної допомоги населенню району.

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я Підвищення якості 
та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного 
жителя району

8. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Виплати стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар

2 Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу

3 Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами та технічними засобами за рецептами лікарів 
окремих груп населення за певними категоріями захворювань

4 Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів



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

фонд
Спеціальний

фонд
Усього

1 Інші виплати населенню ("місцеві" стимули для лікарів) 453900 0 . 453900

2 Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу 0 672180 672180

3 Медикаменти та перевязувальні матеріали( підгузки, вакцина) 208300 , 208300

4 Інші виплати населенню (пільгові рецепти) 626400 626400

5 Інші виплати населенню ("місцеві" стимули для лікарів) 288100 288100

6 Інші виплати населенню (медичні огляди осіб, що займаються 
фізкультурою та спортом)

100000 100000

Усього 1676700 672180 2348880

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

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

620000 620000

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

742000 0 742000

3 Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 
2019-2023 роки

0 672180 672180

Усього 1362000 672180 2034180



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 Завдання 1

Виплати стимулів для медичних працівників, що 
мають професію лікар і •

Затрат
1.1 Обсяг витрат на "місцеві" стимули для медичних 

працівників, що мають професію лікар
грн. кошторис 453900 453900

Продукту
1.2 Медичні працівники, що мають професію лікар осіб штатний розпис 14 14

Ефективності
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

3000 3000

Якості
1.4 Збільшення чисельності лікарів по установі вісоток Очікуваний

результат
програми

90 90

2 Завдання 2
Придбання мамографу для Бериславського 
госпітального округу

Затрат
2.1 Обсяг витрат на придбання мамографу грн. кошторис 672181 672181

Продукту

2.2 Придбання мамографу кільксть Завдання
програми

1 1

Ефективності



2.3 Підвищення рівня виявлення злоякісних 
новоутворень при профілактичних оглядах

вісоток Очікуваний
результат
ппогпям и

10 10

Якості
2.4 Знизити показник смертності від онкозахворювань вісоток Очікуваний 2 2
3 Завдання 3

Виплати стимулів для медичних працівників, що 
мають професію лікар ) •

Затрат
3.1 Обсяг витрат на "місцеві" стимули для медичних 

працівників, що мають професію лікар
грн. кошторис 288100 0 288100

Продукту
3.2 Медичні працівники, що мають професію лікар осіб штатний розпис 9 0 9

Ефективності
3.3 Розмір виплати на одного медичного працівника, 

який має професію лікар та працює в закладах 
охорони здоров'я не більше 10 років

грн. Завдання
програми

3000 0 3000

Якості
3.4 Збільшення чисельності лікарів по установі від Очікуваний

результат
програми

72 0 72

4 Завдання 4
Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами за 
рецептами лікарів окремих груп населення за 
первинними категоріями населення

Затрат
4.1 Обсяг видатків на відшкодування вартості 

лікарських засобів
грн. кошторис 520000 0 520000

Продукту



4.2 Кількість хворих, яким планується виписувати 
рецепти за медичними показниками, для 
амбулаторного лікування

осіб електронний
реєстр
пацієнтів

3196 3196

Ефективності

4.3 Середні витрати на одного хворого по 
відшкодуванню вартості лікарських засобів

грн. розрахунково 197 0 197

Якоеі і
4.4 Зниження показника летальності до відс. розрахунково 50 0 50
5 Завдання 5

Медичне забезпечення фізкультурно-оздоровчих і 
спортивних заходів

Затрат
5.1 Обсяг видатків на проведення медичних оглядів 

осіб, що займаються фізичною культурою і спортом
грн. кошторис 100000 0 100000

Продукту

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

осіб Реєстр учнів 
Бериславської 
РК ДЮ СШ  ім. 
В.К Сергеєва

520 0 520

Ефективності
5.3 Середні витрати на одну особу, що проходить грн. розрахунково 192 0 192

Якості
5.4 Покращення фізичнош^доров'я осіб, що займаються 

фізичною ку льт^^^Л
відс. Очікуваний

результат
тюогоами

85 0 85
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