
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови

аславської районної державної адміністрації 
«біт'» О  9  2017 року №
Наказ
Бериславського районного фінансового управління

« » 2017 року №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

ІЖІІГ
(КПКВКМБ)

2. 0310000
(КПКВКМБ)

3. 0312180
(КПКВКМБ)

_______  Бет&славська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Бериславський районний иентв ІЇМСД
(найменування відповідального виконавця)

0726 __________________Первинна медична допомога населенню
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)



4. Обсяг бюджетних нризначень/бюджетннж асигнувань -  17390,236 тис. гривень,
у тому числі:
- загального фонду: -17216,236 тис. гривень та

- спеціального фонду: -174,0 тис., 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 2017рік” від 21.12.2016 р№1801/УІІІ,
Закон України від 19.11.1992№2801-ХП «Основи законодавства України про охорону здоров’я»,
Наказ Міністерства фінансів України .Міністерства охорони здоров’я України від 26 травня 2010 року №283/437 «Про затверджея 

Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я», 
Рішення 12 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 22.12.2016 р.№149 «Про районний бюджет на 2017 рік».
Рішення 14 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 21.02.2017 р.№159 «Про внесення змін до рішення 12 сесії районі 

ради 7 скликання від 22.12.2016 року№149 «Про районний бюджет на 2017 рік»
Рішення 15 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 20.04.2017 р.№191 «Про внесення змія до рішення 12сесії районної раді 

скликання від 22 грудня 2016 року№149»Про районний бюджет на 2017 рік»
Рішення 16 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 27.06.2017 року№197 «Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ра 
7 скликання 22 грудня 2016 року №149 «Про районний бюджет на 2017 рік»
Рішення 17 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 17.08.2017 року№211 «Про внесення змін до рішення 12 сесії районної ра 
7 скликання 22 грудня 2016 року №149 «Про районний бюджет на 2017 рік»
Розпорядження Голови районної державної адміністрації №523 від 06.09.2017 року «Про внесення змін до показників районного бюдж< 
на 2017 рік»
6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первині 
медичній допомозі

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн.)



№
з/п

кпквк КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

і 2 3 4 5 6 7
Підпрограма
Завдання

1 0312180 0 726 Забезпечення надання населенню первинної 
медичної допомоги за місцем 
проживання(перебування)____________________

17216,236 174,0 17390,236

9. Перелік регіональні« цільових програм, які виковуються у складі бюджетної програми________ (тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

і 2 3 4 5 б
0312180 Завдавші: Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання(перебування)

1 затрат
Кількість штатних посад .одиниць; Одиниць Штатний розпис на 

2017 рік
281,5

в тому числі лікарів,які надають первинну допомогу Од. Штатний розпис на 
2017 рік

38,5

2 продукту
Кількість прикріпленого населення осіб Мережа лікувальн.

закладу(стат.звіт
ф.3/4

48172

Кількість пролікованих хворих Тисяч осіб Статистичний звіт 
Форма №20»3віт 
лікувально- 
профілактичного 
закладу(річна)

212,7

3 ефективності



Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря .який надає 
первинну допомогу

одиниць Розрахунково(відно 
шення кількості 
прикріпленого 
населення до 
кількості штатних 
посад лікарів^осі 
надають первинну 
медичну допомогу)

1251

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря одиниць Розрахунково 
(відношення 
кількості 
пролікованих 
хворих(відвідувань 
лікарів вкл.. 
профогл.)до 
кількості штатних 
посад лікарів)

4700

4 якості
Забезпечення повноти охоплення профілактичними 
щепленнями

% Обліково-звітна 
форма планування і 

виконання 
профілактичних 

щеплень «УкрВак»

75

Динаміка виявлення візуальних форм % Розрахунково 
статистична 

форма№20 «Звіт 
лікувально 

профілактичного 
закладу»

50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування 

джерел надходжень
КПКВК Касові видатки станом на 1 січня 

звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту
Поясне
харакл

ьдж
фінанс

загальний
Фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 1
Підпрограма 1 - - - - - - - - -



Інвестиційний 
проект 1

- - - - - * - -

Надходж ення із  
бю дж ет у

- - • * “ “ ** - -

Інш і дж ерела 
фінансування (за  
видами)

X X X

... - - - - - - * - -

Інвестиційний 
проект 2

“ - " - * * - -

- - - - - - * - •
Усього - - - - - • -

Код тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджі

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевої 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проеі

Голови районної державної адміністрації

Погоджено:
Начальник фінансового

.випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм), 
ками.

О. В. Гомон 
(прізвище та ініціали)

І.Г.Литвинова 
(прізвище та ініціали)


