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БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від ^  Берислав №.

Про внесення змін до розпорядження 
голови районної державної адміністрації 
від 17 січня 2020 року №24 
“Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2020 рік”

Відповідно до рішень 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 
2019 року №500 “Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік”, 
45 сесії районної ради VII скликання від 07 жовтня 2020 року №586 “Про внесення 
змін до рішення сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 
“Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік”, Закону України 
“Про Державний бюджет України на 2020 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”:

Внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації 
від 17 січня 2020 року №24 “Про затвердження паспортів бюджетних програм 
на 2020 рік” , а саме у пункті 1 розпорядження паспорти по Бериславській районній 
державній адміністрації на 2020 рік за кодами програмної класифікації видатків 
та кредитування місцевих бюджетів викласти в такій редакції, що додаються:

- 0218220 “Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення”;
- 0218230 “Інші заходи громадського порядку та безпеки”;
- 0218110 “Заходи із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха’ ’; А
- 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”;
- 0212144 “Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий

та нецукровий діабет”;
- 0213121 “Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді”;
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- 0210180 “Інша діяльність у сфері державного управління”;
- 0217363 “Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”.

Заступник голови 
районної державної адміністр Наталя СТАДНІК



3.

Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Н^саз / розпорядчий документ

0200000
'.і програмної класифікації видатків та 
кредите камня місцевого бю дж ету)

0210000

ґ  (найменування головного розпоряд

/ З  - 1 0 .  4 Ю ______________________  ^ 2 ^ 4
ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету' на 2020 рікІ-
_______Бериславської районної державної адміністрація

(найменування головного’розпорядника кош тів місцевого бю дж е те і

Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська 
центральна районна лікарня Бериславської районної ради

4059987
(код іа Є Д РГіО У )

2003913

(код програмної класифікації видатків та 
кредите вання місцевого бю дж ету)

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄД РП О У  і

0212010 2010 073; Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська 
центральна районна лікарня Бериславської районної ради 

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

6520600000

(код програмної класифікації видатків та  (код Т ипової п рограм ної класифікації
кредите вання місцевого бю дж ету) видатків та кредите вання місцевого

бю дж ете)

код Фе нкпіональної 
асіїфікаш : видатків та 
едиле вання бюджете }

(наймсне вання бю дж етної прош ам и згідно : Типовою  програмною  класифікацією  видатків та кредитування м ісцевого бюджете

4. Обсяг бюджетного призначення /бю дж етних асигнувань - 12502661,79 гривень, у тому числі загального ф о н д у -11108839.60 
гривень та спеціального фонду - 1393822,19гривень.

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 2020 рік"

- Наказ М іністерства 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 20 грудня 2019 року №  500 "Про районний бюджет на 2020 рік"



ш ня сесії районної ради від 26 лютого 2020 року №  517 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 
, рудня 2019 № 500 "Про районний бюджет на 2020 рік""

- Рішення сесії районної ради від 28 травня 2020 року № 544 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 
грудня 2019 № 500 "Про районний бюджет на 2020 рік""

- Рішення сесії районної ради від 07 жовтня 2020 року № 586 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 
грудня 2019 № 500 "Про районний бюджет на 2020 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

1 1108839.60 1393822,19 12502661.79

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

фонд
Усього

1 2 3 4 5
Програма розвитку та фінансової підтримки 
комунального некомерційного підриємства 
"Бериславська центральна райони лікарня" 

Берисласької районної ради на 2019-2021 роки

3228036,00 177650,00 3405686,00



„рограма соціально-економічного та культурного 
і розвитку Бериславського районну на 2020 рік

270000,00 480103,00 750103,00

| Усього 3498036,00 657753,00 4155789,00

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 1,00
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 332.25 332.25
у т.ч. лікарів од. Ш татний розпис 66.75 66,75
Кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

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

136 136

Зовнішня кубатура будівлі тис. куб. м Технічна документація 66,9 66.90

2 продукту
Кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

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

46,20 46.20

Кількість лікарських відвідувань 
(у поліклініки)

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

103.00 103.00

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)

7,50 7,50

4 якості 0,00
Рівень виявлення захворювань на 
занніх стадіях

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

71,00 71,00



„^ень 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. Статистичний аналіз роботи станш^иару^ї-

« и > 6> // Оу ----- п 'Л \\

1,60 1,60

Заступник голови районної державної адміністрації
І-

ПОГОДЖЕНО:

Начальгик фінансового управління

НІК

ЛИТВИНОВА



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

^  (найменування головного розпорядника кої

ПАСПОРТ
бюджетної пробами місцевого бюджету на 2020 рік

0200000 Бериславська районна державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та  
кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04059987
(код за  ЄДРПОУ)

2. 0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

04059987
(код за  ЄДРПОУ)

3. 0212111 2111 0726

Первинна медична допомога населенню , що надасться 
центрами первинної медичної ( медико - санітарної ) 
допомоги 21301200000

(код Програмної класифікації видатків та  (код Типової програмної класифікації видатків т а  (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (код бюджету)
кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків т а  кредитування бюджету) видатків та  кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 9 000,00 гривень.

З 142 584,00 гривень, у тому числі загального фонду 3133 584,00 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 37 сесії 
7 скликання Бериславської районної ради від 20.12.2019 р.№500 «Про районний бюджет на 2020рік"Рішення 37 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 26.02.2020 р.№517 
«Про внесення змін до районного бюджету на 2020рік" . Рішення 41 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 13.03.2020 р.№533 " Про внесення змін до рішення 37 сесії 
районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 р ік . Рішення 42 сесії 7 скликання Бериславської районної ради 
від 29.04.2020 р.№541 " Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 
рікРішення 42 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 28.05.2020 р.№544 " Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року 
№500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік .Рішення 44 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 20.08.2020 р.№572 " Про внесення змін до рішення 
37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік .Рішення 45 сесії 7 скликання Бериславської районної 
ради від 07.10.2020 р.№586" Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 
р ік .

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

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 еноргоносїїв 1 275 109,00 0,00 1 275 109,00

2 Заробітна плата з нарахуванням медичнним працівникам 1 677 974,00 0,00 1 677 974,00

3 Утримання пересувного флюорографа та проведення цитологічних досліджень 170 501,00 0,00 170 501,00

4
Забезпечення компьютерною технікою Тягінської амбулаторії ЗПСМ ( 
программа інформатизації) 2 000,00 9 000,00 11 000,00

5 Проведення поточного ремонту транспортного засобу 8 000,00 0,00 8000,00
Усього 3 133 584,00 9 000,00 3 142 584,00

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

і

Про районну програму розвитку та фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Бериславський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки 3 133 584,00 9 000,00 3 142 584,00

Усього 3 133 584,00 9 000,00 3 142 584,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
А  Затрат 0,00

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

од. штатний розпис 203,50 0,00 203,50

в тому числі лікарів які надають первинну допомогу од. штатний розпис 40,25 0,00 40,25
Продукту 0,00

кількість прикріпленного населення осіб мережа лікульного закладу (стат 47 200,00 0,00 47 200,00звіт ф 3/4)
кількість пролікованих хворих тис. осіб Звіт л і кувал ьно-про^іл&ктіїч ного £ 

... закладу (ф20).......... ... 187,20
......................... . _..

0,00 187,20

Ефективності / /  ,ф- 0,00
С «АО СПсередня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. 

Якості
.... ____  розрахунково ....... ......

.... ...... _ .. __ 0,00
Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях відс. Звіт лікував ьй^щ)бфілакткйї(0):р / 

заісліду (ф20) Ш Ц } * 5 .80 ,00/Ач X И 0,00 50,00

Заступник голови Бериславської районної державної 
адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бериславської 

РДА

..
^  ^ рП0 г _0^-

Н.СТАДНІК

(Дата погодження) (Назва місцевого фінансового органу) М.П.

(підпис) //Чр' ,  А '

•  [ / * £ /  я л  ^ /% І і І .0 /
Начальник фінансового управління

\\ ̂  \

(ініціали/ініціал, прізвище)

 п  Гх  £ !  І. ЛИТВИНОВ А
^ А у (підіфс^ Щі

ЧЛ -М’ ^Оу поо/хб^\ч*з> ЧУ 023^



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

^найме§&ваня£головного розпорядника коштіві^цебОЬ
? р .  Ш .  *

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Бериславська районна державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та ^  (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

2. 0210000 Бериславська районна державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування
3. 0212144 2144 0763 хворих на цукровий та нецукровий

діабет
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

994 688,00 гривень, у тому числі загального фонду

21301200000

(код бюджету)

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», розаорядження голови районної державної адміністрації № 144 від 08.04.2020 року Рішення 42 сесії 7 скликання 
Бериславської районної ради від 29.04.2020 р.№541" Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про 
районний бюджет Бериславського району на 2020 рік .Рішення 45 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 07.10.2020 р.№586" Про внесення змін до 
рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік.

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

№з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну



7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

8. Завдання бюджетної програми

№з/п Завдання
1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів:
____________________ (гри)

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

1 2 3 4 6
1 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну 994 688,00 0,00 994 688,00

УСЬОГО 994 688,00 0,00 994 688,00

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
0,00 0,00 0,00

Усього 0,00 0,00 0,00

сгрй'.а 
О^СЬ 1(0)

інсова звітність

[а зв ітн ість^ -^  с  у ;

Н.СТАДНІК

Начальні ісового уі

1 Завдання 1

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця

виміру
Джерело інформації

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Показники затрат
обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів в 
тому числі цукровому та нецукровому діабету забезпечення 
препарами інсуліну

фінансова звітність 994688,00 698000,00

Показники продукту
кількість хворих, яким планується виписування рецептів по 
медичним показникам______________________________ статистична звітність

Показники ефективності
Середні витрати на 1-го хворого по відшкодуванню вартості 
препаратів інсуліну /
Показники якості

100,00Рівень забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами

, прізвище)
Заступник голови Бериславської районної державної 

ПОГОДЖЕНО:

(Дата погодження)
Фінансове управління Бериславської РДА Чх 

(Назва місцевого фінансового органу) М.П.
І.ЛИТВИНОВА

(підпис)

Усього



Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 

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

ЗАТВЕРДЖЕНО

Н ^ р з  / розп орядки  документ ґ

/  (найменування головного розпорядника коштів мі

//». /е. еиз__________

1. 0200000
кредитування місцевого бюджету} 

0210000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

______ Бериславської районної державної адміністрація
і найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджете )

Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська 
центральна районна лікарня Бериславської районної ради

(наи.менхвання відповідального виконавця)

3. 0217363 7363 0490

(код програмної класифі 
кредиту вання місцеве

(код Типової програмної класифікації 
видатків га кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної 
класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

Комунальне некомерційне підприємство "Бериславська 
центральна районна лікарня Бериславської районної ради 
Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення

1Л.ПЛ..ДЛЩГ1 гт.г  а іт п А я іп п А г л  п л о пн тіп ;______________

04059987
(код за ЄДРЛОУ)

02003913

(код за СДРПОУ)

6520600000

іування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікаціє! а кредиту вання місцевого бюджету ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -2192070,00 гривень, у тому числі загального фонду - 0,00 гривень та 
спеціального фонду - 2192070,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України ;

- Бюджетний кодекс України;

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 17 лютого 2010 року №208 «Деякі питання удосконалення системи охорони здоров’я»

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 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"



_аення сесії районної ради від 20 серпня 2020 року № 572 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 
грудня 2019 №500 "Про районний бюджет на 2020 рік""

- Рішення сесії районної ради від 07 жовтня 2020 року № 586 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 
грудня 2019 №500 "Про районний бюджет на 2020 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.

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

1. Придбання мамографу ^  ;

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

фонд
Усього

1. Придбання мамографу 0.00 2192070,00 2192070,00

Усього 0,00 2192070.00' 2192070,00

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

фонд
Усього

1 2 о 4 5
Районна програма боротьби з онкологічними 
захворюваннями на 2019-2023 року

0,00 2192070.00 2192070,00

Усього 0,00 2192070,00 2192070,00

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 Завдання 1
Придбання мамографу

Затрат



Обсяг витрат на придбання 
мамографу

грн. кошторис 2192070 2192070

Продукту

1.2 Придбання мамографу кільксть Завдання програми 1 1

Ефективності
1.3 Підвищення рівня виявлення 

злоякісних новоутворень при 
профілактичних оглядах

вісоток Очікуваний результат програми 10 10

Якості _______ _
1.4 Знизити показник смертності від 

онкозахворювань
вісоток ОчІКУвМШщф&діьтат програми 

— ----------------------------

2 2

ь-

Заступник голови районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Начальгик фінансового управління

Наталя СТАДНІК

Ук рї ^ с о в ^ т .

СР шаЛИТВИНОВА

V



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
ВЙЗіорядженн» заступника голови Бериславської районної державної і

_______________
"  (найменування головного розпорядника коштів *

\9*гг&с

0200000

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Бериславська районна державна адміністрація 34174941
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2 . 0210000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

'Бериславська районна державна адміністрація 34174941
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3 . ____________ 0210180_____________  ________________0180________________  0133___________  Інша діяльність у сфері державного управління____________  ______ 21301200000
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією (К°Д бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 304 656,00 гривень, у тому числі загального фонду 304 656,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодес України,Закон України " Про Державний бюджет України на 2020 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 06.03.2018 № 278 "Про программу 
підтримки та розвитку Трудового архіву Бериславського району на 2018-2021 роки", рішення 37 сесії районної ради від 20.12.2019 № 500 "Про районний бюджет Бериславського 
району на 2020 рік" рішення сесії районної ради від 07.10.2020 № 586 "Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 «Про 
районний бюджет Бериславського району на 2020 рік"____________________________________________________________________________ ^_____ ____________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 абезпечення созранрсті документів тимчасового зберігання з щсщбового сладу ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників

7. Мета бюджетної програми
абезпечення созранрсті документів тимчасового зберігання з щсщбового сладу ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення схоронності документів тимчасового зберігання з особового складу ліквідованних організацій і підприємств, що немають правонаступників



9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№  з/п Н апрям и  використання бю дж етн их кош тів Загальний фонд С пеціальний ф онд У сього

1 2 3 4 5

1 забезпечення созранрсті документів тимчасового зберігання з щсщбового сладу 
ліквідованих організацій і підприємств, що не мають правонаступників

304 656,00 0,00 304 656,00

УСЬОГО 304 656,00 0,00 304 656,00

10. П ерелік  м ісцевих  /  регіональних  програм , щ о виконую ться у  складі бю дж етн ої програм и
гривень

№  з/п Н айм енуван ня м ісцево ї /  р егіо н альн о ї програм и
і.

Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

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

304 656,00 ; 0,00 304 656,00

Усього 304 656,00 0,00 304 656,00

11. Результативн і показники  бю д ж етн о ї п рограм и


