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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ М1шстерствафшанс1В УкраУни 
26 серпня 2014 року № 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови 

_Бериславсько1 районноУ державноУ адмш1страц1У 
« 07» лютого 2017 року №55 
Наказ 

Бериславського районного фшансового управлщня 

' « 07 » лютого 2017 року № 6 

Паспорт 
бюджетно! програми мюцевого бюджету на 2017 р1К 

1. 0300000 _ Бериславська районна державна адмтгстрашя 
(КПКВКМБ) (найменування головного розпорядника) 

2. 0310000 Бериславський районный иентр ПМСД 
(КПКВКМБ) (найменування в1дпов1дального виконавця) 

3. 0312180 0726 Первинна медична допомога населению 
(КПКВКМБ) (КФКВК) (найменування бюджетно! програми) 





4. Обсяг бюджетник призначень/бюджетних асигнувань - 15522,1 тис. гривень, 
у тому числ!: 
- загалъного фонду: -15518,1 тис. гривень та 

- сиех/гольного фонду: - 4,0 тис., гривень 

5. Пщстави для викоиаиня бюджетио! програми: 

Конституцхя УкраУни; 
Бюджетный кодекс УкраУни в1д 08 линия 2010 року №2456 (з1 змшами), 
Закон УкраУни " Про державный бюджет УкраУни на 2017р1к" в1д 21.12.2016 р.№ 1801Л^111, 
ЗаконУкраУни в1д 19.11.1992№2801-Х1Г<<Основи законодавства УкраУни про охорону здоров'я». 
Наказ Мш1стерства ф1нанс1в УкраУни ,Мш1стерства охорони здоров'я УкраУни в1д 26 травня 2010 року №283/437 «Про затвердження 

Типового перел1ку бюджетных програм та результативних показник1в Ух виконання для мУсцевих бюджепв у галузУ «Охорона здоров'я», 
РУшення 12 сесУУ 7 скликання БериславськоУрайонноУ ради вУд 22.12.2016 р.№149 «Про районный бюджет на 2017 рУю>. 

6. Мета бюджетно! програми: Змщнення та полУпшення здоров'я населения шляхом забезпечення потреб населения у первиннУй 
медичнУй допомозУ 

7. ПвдирограмИ) сирямоваи! иа досягиеиия мети, визиаченоУ паспортом бюджетиоУ програми 
№з/п кнквк КФКВК Назва пУдпрограми 

8. Обсяги фУнаисуваиия бюджетиоУ програми у розр1з1 пщпрограм та завдаиь (тис, грн.) 
№ 
з/п 

кнквк КФКВК НУдпрограма/завдання бюджетиоУ програми Загальний фонд СпецУальний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
НУдпрограма 
Завдання 

1 0312180 0 726 Забезпечення надання населению первинноУ 
медичноУ допомоги за мУсцем 

15518,1 4,0 15522,1 



з/п 
ТГТТТГ1ЭТЛ 'К'гм/'тг 

Х\.Ф1ч±>1\. 
ищпрограма/завдання оюджетно! програми оэгвльнии фонд / ^ Ж Ж АЖЖЖ П ТЖЖ ЖЖЖЖЖЖ 

ъпешальнин 
фонд 

Разом 

1 1 2 
Ля 

3 4 5 7 

Шдпрограма 
Завдання 

1 0312180 0 726 Забезпечення надання населению пеовинно! 
медично! допомоги за мУсцем 
проживання(перебування) 

15518,1 4,0 15522,1 

9. Перел1к репональних цшьових програм, як! виконуються у склад! бюджетиоУ програми (тис.грн.) 
Назва регюнально! цшьово! програми та пУдпрограми КПКВК Загальний фонд СпецУальний фонд Разом 

1 2 3 4 5 
Репональна цшьова програма 1 
Шдпрограма 1 
Шдпрограма 2 

Усього 

10. Результативн! показники бюджетиоТ програми у розр1з1 пщпрограм 1 завдаиь 
№ КПКВК Назва показиика Одиииця Джерел 0 шформацИ Зиачепия 
з/п ВИМ1РУ показиика 

1 2 3 4 6 
0312180 Завдання: Забезпечення надання населению первинно! медичноУ допомоги за мУсцем проживання(перебування) 

1 затрат 
КУлькУсть штатних посад ,одиниць; Одиниць Штатный розпис на 

2017 рУк 
281,5 

в тому числУ лУкарУв,як1 надають первинну допомогу Од. Штатный розпис на 
2017 рУк 

38,5 

2 продукту 
КУлькУсть прикрУпленого населения осУб Мережа лУкувальн. 

закладу(стат.звУт 
ф.3/4 

48172 

КУлькУсть пролУкованих хворих Тысяч осУб Статистичний звУт 
Форма №20»ЗвУт 
лУкувально-
профУлактичного 
закладу(рУчна) 

212,7 

3 ефективиост! 





> 3. 
Кшьисть ПрикрУпленого населения на 1 лУкаря ,який надае 
первинну допомогу 

одиниць Розрахунково(в1Дно 
шення кшькосп 
прикршленого 
населения до 
кшькостУ штатних 
посад л1кар1в,як1 
надають первинну 
медичну допомогу) 

1251 

-

Середня кУлькУсть вУдвУдувань на 1 лУкаря одиниць Розрахунково 
(вУдношення 
кУлькостУ 
пролУкованих 
хворих(вУдвУдувань 
лУкарУввкл.. 
профогл.)до 
кУлькостУ штатних 
посад лУкарУв) 

4700 

4 ЯК0СТ1 
Забезпечення повнотн охоплення профУлактнчиимн 
щепленнямн 

% ОблУково-звУтна 
форма планування У 

виконання 
профУлактичних 

щеплень «УкрВак» 

75 

ДннамУка внявлення вУзуальннх форм % Розрахунково 
статистична 

форма№20 «ЗвУт 
лУкувально 

профУлактичного 
закладу» 

50 

11. Джерела фшансування швестищйних проектУв у розрУзУ пщпрограм 
Код Найменування 

джерел надходжень 
КПКВК Касов! видатки станом на 1 С1чня 

ЗБ1ТНОГО перюду 
План видатк1в зв1тного пер10ду Прогноз видатк1в до кшця 

реал1за1Ц1 Унвестищйного проекту 
Пояснен! 
характер] 

ьдасер 
фшансув 

Код Найменування 
джерел надходжень 

КПКВК 

загальний 
фонд 

спещальний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спещальний 
фонд 

разом загальний 
фонд 

спещальний 
фонд 

разом 

Пояснен! 
характер] 

ьдасер 
фшансув 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
ГОдпрограма 1 

/ 





3, 
ХПО^К/ к М Ц Ш П х Ш 

проект 2 
••• 
Усього Л -Код тимчасово! класиф1каци видатк1в та кредшування бюджету вказуеться лише у випадку, коли бю; 

Пункт 11 заповнюеться тшьки для затверджених у м1сцевому бюджет! вндатк1в/надання кредита 
Прогноз вндатив до к!нця реал1защ11нвестн1Цйного проекту зазначаеться з розбивкою зарта:Й!шР>®Р у , 

Перший заступник голови районно"! де^г^иш адмшУстраци ^ / "-̂  Р 

Начальник фУнансового упр; _ _ 
(прУзвище таТшЦЙли) 

грамане^диметься на пщпрограмн 

1тестйщйннх проект1в (профам). 

Ш^ИМандра 
прУзвище та УнУцУали) 



I 


