
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ М іністерства ф інансів  У країни  26  серпня 2 014  року №  836 .
(у  редакції наказу М іністерства ф інан сів  У країни  від 29 грудня 2018 року №  1209)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000
(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків  т а  

кредитування м ісцевого бю дж ету)

Бериславська районна державна адміністрація 02316782
(найм енування головного  розпорядни ка кош тів м ісцевого бю дж ету)

2. 0210000
(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків  т а  

кредитування м ісцевого бю дж ету)

Бериславська районна державна адміністрація

(к о д  за Є Д РП О У )

02316782

3. 0213121 3121

(найм енування відповідального  виконавця)

1040

(к о д  П рограм но ї класиф ікац ії видатків  та  
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

(к о д  Т и пово ї програм ної класиф ікац ії видатків та  
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

(к о д  Ф ункц іональної класифікації 
видатків  т а  кредитування бю дж ету)

(к о д  за  Є Д Р П О У )

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних 
служб для сім'ї, дітей та молоді___________________________

(найм енування б ю дж етної п рограм и  згідно з Т иповою  програм ною  класиф ікацією  
видатків та  кредитування м ісцевого  бю дж ету)

21301200000

(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

398 200,00 гривень, у тому числі загального фонду 398 200,00 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2020 рік”, Наказ Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту від 09.02.2011 №  74/403 Про внесення змін до 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист сім'ї, дітей та молоді" за видатками, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів", Закон України «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю» від 21.06.2001 №  2558 -  III; Закон У країни «Про соціальні послуги» від 19.06.2003 №  966-IV; 5. Закон У країни «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування» від 13.01.2005 №  2342-IV; Постанова КМУ від 01.08.2013 №  573 «Про затвердження Загального 
положення про центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді»; Рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року "Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік" „N»500; Рішення 45 
сесії районної ради VII скликання від 07 жовтня 2020 року "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" 
№586 ! : !________________________________________________________

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

№ з/п Ціль державної політики

Всебічний захист прав, соціально-економічних інтересів, покращення соціального стану сімей, дітей та молоді

7. Мета бюджетної програми
Реалізація заходів держ авної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

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

1 2 3 4 5

1 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 398 200,00 0,00 398 200,00

У СЬОГО 398 200,00 0,00 398 200,00

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
Усього 0,00

1 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Затрат 0,00
кількість центрів соціальних служб для сім' ї, дітей та молоді од. положення 1,00 0,00 1,00

кількість штатних працівників центрів осіб штатний розпис 4,00 0,00 4,00
Продукту 0,00

кількість прийомних сімей звіт про діяльність центру 11,00 0,00 11,00
кількість дитячих будинків сімейного типу од. звіт про діяльність центру 10.00 0,00 10,00

кількість сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
______________ охоплених соціальним супроводом______________

од. звіт про діяльність центру 70,00 0,00 70,00

Ефективності 0,00
середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для 

сім' і. дітей та молоді
гри. кошторис 398 200,00 0,00 398 200,00

середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника 
______ центру соціальних служб для сім' і, дітей та молоді...• -- - -.....

грн. розрахунково 99 550,00 0,00 99 550,00

Якості
кількість підготовлених кандидатів в опікуни^®' 

прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли'пі; 
стали прийомними батьками або батьками-вихова 

кількість підготовлених прийомних батьків, ^
пройшли навчання з метою підвищєння|/хМюбо ( 

потенціалу її ге

звіт про діяльність центру

звіт про діяльність центру
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ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Бериславської районної держ авної адміністрації

ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О
Н аказ М іністерства ф інансів  У країни  26 серпня 2014 року №  836
(у  редакц ії наказу М іністерства ф інансів  У країни  від 29  грудня 2018 року  №  1209)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

46. 4 Û . № *6 6  4/

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000
(код  П рограм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

Б ериславська районна державна адміністрація 4059987
(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого  бю дж ету)

0210000
(к о д  П рограм но ї класиф ікації видатків та 

кредитування м ісцевого  бю дж ету)

Б ериславська районна державна адміністрація

(к о д  за Є Д Рі Ю У )

4059987

3. 0218110 8110

(найм енування в ідпов ідального  виконавця)

0320

(код  П рограм ної класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого  бю дж ету)

(код  Т ипової програм н о ї класиф ікац ії видатків та 
кредитування м ісцевого  бюджету')

(код  Ф ункц іональної класиф ікації 
видатків та кредитування бю дж ету)

(код  за Є Д РП О У )

Заходи із запобігання та л ік в ідац ії надзвичайних ситуацій  
та наслідків стихійного лиха__________________________________

(найм енування бю дж етно ї програм и згідно з Т иповою  програм ною  класиф ікацією  
видатків та кредитування м ісцевого бю дж ету)

6520600000

(код бю дж ету)

4. О б сяг  бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань 

спец іального  ф онду- 0 ,00  гривень.

135 264,00 гривень, у тому числі загального  ф онду 135 264,00 гривень та

5. П ідстави для виконання бю джетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "П ро деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів", рішення 38 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 №  507 "П ро внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання 
від 20.12.2019 №  500 "Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік", рішення 41 сесії районної ради VII скликання від 27 березня 2020 року № 533 "П ро внесення змін до 
рішення сесії районної ради VII скликання від 20 грудня 2019 року №500 " Про районний бюджет Бериславського району на 2020р" рішення сесії районної ради 27 від 28.11.2018 № 352 
"П ро Районна цільова комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки" ,рішення 42 сесії 7 
скликання Бериславської районної ради від 29.04.2020 № 541 " Про внесення змін до 37 сесії районної ради 7 скликання від 20 грудня 201 року № 500 Про районний бюддет 
Бериславського районну 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 
року №  500"

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бю джетної програми______________________________________________________________________________________________________
№ з/п Ціль державної політики

здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня внаслідок можливого поширення гострої респіраторної хвороби СОУГО - 19, 
спричиненої коронавірусом 8АЯ5-СоУ-2, відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

7. М ета бю джетної програми
Попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх ліквідація



вдання бю джетної програми
№ з/п Завдання

1
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного характеру, повязаноїз можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОУГО-19 на території 
району

2
Забезпечення харчування працівників відповідних служб, які здійснюють чергуванняна карантинних блокпостах (забезпечення харчування, придбання посуду, засобів захисту, 
дезінфікуючих засобів, пально мастильних матеріалів, транспортні послуги)

о Перевезення контактних осіб, у випадку підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом БАИД-СоУ-З, до визначених місць обсервації

Напрями використання бюджетних коштів
і  гривень

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

1 ±2 -> 4 5

1
Заходи щодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації природного 

характеру, повязаної з можливим поширенням гострої респіраторної 
хвороби С О V I0-19  на території району

100000,00 100000,00

2

Забезпечення харчування працівників відповідних служб, які здійснюють 
чергуванняна карантинних блокпостах (забезпечення харчування, 
придбання посуду, засобів захисту, дезінфікуючих засобів, пально 

мастильних матеріалів, транспортні послуги)

35264,00 0,00 35264.00

УСЬОГО 135 264,00 0,00 135 264,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
____________________________________________________________________________________________________________ гривень

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

1 2 3 4 5

1

Районна цільова комплексна програма захисту населення і територій від 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019- 
2021 роки

135 264,00 0,00 135 264,00

Усього 135 264,00 0,00 135 264,00

11. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

і Затрат 0,00

Забезпечення харчування працівників відповідних служб, які 
здійснюють чергуванняна карантинних блокпостах (забезпечення 

харчування, придбання посуду, засобів захисту, дезінфікуючих 
засобів, пально мастильних матеріалів, транспортні послуги)

тис.грн. кошторис 35 264,00 0,00 35 264,00

Продукту 0,00



Кількість виїздів для здійснення перевезення контактних осіб, у 
випадку підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену 
кооонавірусом БАКБ-СоУ-І, до визначених місць обсервації

од.
акт виконанних робіт

25,00 0,00 25,00

Ефективності 0,00
Середні витрати на забезпечення харчування працівників 

відповідних служб, які здійснюють чергуванняна карантинних * 
блокпостах (забезпечення харчування, придбання посуду, засобів 

захисту, дезінфікуючих засобів, пально мастильних матеріалів, 
транспортні послуги)

тис.грн.

розрахунково

1 410,56 0,00 1 410,56

Якості 0.00
забезпечення вчасного харчування працівників відповідних служб, 

які здійснюють чергуванняна карантинних блокпостах 
(забезпечення харчування, придбання посуду, засобів захисту, 

дезінфікуючих засобів, пально мастильних матеріалів, транспортні
ПОСЛУГИ)

відс.

очікуваний результат програми

100,00 0.00 100,00

2 Затрат 0,00

Заходи шодо запобігання виникненню надзвичайної ситуації 
природного характеру, повязаної з можливим поширенням гострої 

респіраторної хвороби СОУ1І)-19 на території району
тис.грн. кошторис 100 000,00 0.00 100 000,00

Продукту 0,00
Кількість виїздів для здійснення заходів щодо запобігання 

виникненню надзвичайної ситуації природного характеру, повязаної 
з можливим поширенням гострої респіраторної хвороби С О У Н )-^ 

на території району

од.

акт виконанних робіт

41,00 0,00 41.00

. 0,00

Середні витрати на забезпечення заходів шодо запобігання 
виникненню надзвичайної ситуації природного характеру, повязаної 
з можливим поширенням гострої респіраторної хвороби СОХЛО- ] 9 

на території району

ТИС грн '

розрахунково

2 450,00 0,00 2 450,00

Я кості 0.00
забезпечення вчасними заходами щодо запобігання виникненню 

надзвичайної ситуації природного характеру, повязаної з можливим 
поширенням гострої респіраторної хвороби СОУЮ-19 на території 

району

ВІДС. ІІ

....................и

ий резул ьгаташ ^рам и

р  о / .  X V  ,Л\ 100,00 0,00 100,00
< а? /  . \  о ^  \\
? * /  М л і  \ ^ \ \

Заступник голови районної державної адміністрації 

ПОГОДЖ ЕНО:
Фінансове управління Бериславської РДА

^ П О У

' Г'-
о

■ ш
Наталя СТА ДН ІК

0 е (ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)

(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник фінансового управління

2020

^  Х %  Х .\\

Ірина Л И ТВ И Н О В А

(Дата погодження)
м.п.

(ін іц іали/ін іц іал , прізвищ е)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ / розпорядчий докум ент
Розпорядження голови Бериславської районної державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

_______________

3.

0200000

0210000

0218230

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(к о д  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

Б е р и с л а в с ь к а  р ай о н н а  д ер ж ав н а  ад м ін істрац ія 0 4 0 5 9 9 8 7
(найменування головного  розпорядника кош тів м ісцевого бю джету)

(код  П рограм ної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюдж ету)

Б е р и с л а в с ь к а  р ай о н н а  д ер ж ав н а  адм ін істрац ій

( код за ГД РП О У )

0 4 0 5 9 9 8 7

8230
(к о д  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування місцевог о  бюдж ету)
(код  Т ипової програм ної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)

(найменування в ідповідального виконавця)

__________ 0380__________
(код  Ф ункціональної класифікації 

видатків та кредитування бюдж ету)

(код  за Є Д РП О У )

Інші  заходи  гр о м ад сько го  поряд ку  та  безпеки____________________
(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програм ною  класифікацією видатків 

та кредитування м ісцевого бю дж ету)

6520600000
(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

67 700,00 гривень, у тому числі загального фонду 67 700,00 гривень та

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс У країни,наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів", рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 500 "Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік", рішення 16 
сесії районної ради VII скликання від 27.06.2017 № 199 "Про районну цільову програму з формування та забезпечення загонів територіальної оборони матеріально-технічними засобами 
на 2017 -  2020 роки., рішення 44 сесії районної ради VII скликання від 20.08.2020 № 572 " Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 500 "Про 
районний бюджет Бериславського району 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 року № 500"

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

№ з/п Ціль державної політики

заходи з забезпечення проведення навчальних зборів 124-і окремої бригади територіальної оборони
забезпече сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з 
практичного відпрацювання навичок бойової п і д г о т о в к и    _

7. М ета бю дж етної програми
формування та забезпечення в районі загонів територіальної оборони матеріально-техничми засобами під час проведення навчальних зборів

8. Завдання бю дж етної програми__________________________________________________________________________________________________________________________

№ з/п Завдання



забезпечення проведення навчальних зборів 124-ї окремої бригади територіальної оборони, забезпечення сприятливих умов для належної підготовки у мирний час особового складу підрозділів територіальної 
оборони до виконання завдань за призначенням шляхом проведення навчань та тренувань з практичного відпрацювання навичок бойової підготовки

). Н апрями використання бю дж етних коштів
гривень

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

1 2 - 3 4 5

1
Забезпечення загонів територіальної оборони матеріально -  технічними

засобами
6 7 7 0 0 0 6 7 7 0 0

УСЬОГО 67 700,00 67 700,00

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

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

і 2 3 4 5

1 Про районну цільову програму з формування та забезпечення загонів територіальної
оборони матеріально- технічними засобами на 2017-2020 роки

67 700.00 0,00 67 700,00

У сі.О! О 67 700,00 0,00 67 700,00

1). Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники

Затрат
видатки на забезпечення 124-ї окремої бригади територіальної 

оборони 
Продукту

чисельність особового складу 124-ї окремої бригади територіальної 
оборони

Заступник голови районної держ авної адміні

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бериславської РДА 
(Назва місцевого фінансового органу)

Н ачальник ф інансового управління

2020

Ефективності
середні витрати на забезпечення жиїтєдіяльностщдніеї особи

________________Якості_____ ___________________
рівень забезпеченості особового складу , .

Джерело інформації.

кошторис

Розпорядження голови обласної державної 
адміністрації від 26.08.2020 № 643№ Про 

навчальних зборів 124-ї 
^<№^ЄіСгоТ^ііі^гїчт^оиторіальної оборони", 

^ С ^ ^ / Б ^ и Й ^ с ь ^ о г о  військового

іт програми

Загальний фонд

67 700.00

230

294,34

100,00

Наталя СТАДНІ К

Спеціальний фонд

0,00

0,00

0,00

(ініціали/ініціал, прізвищ е)

V <9 4\ \  о.
т ; ^ о у

Ірина ЛИТВИНОВА

(п ідпис) (ініціали/ініціал, прізвищ е)

Усього

0,00 

67 700,00 

0,00

230

0,00
294,34

0,00
100,00

(Д ата погодж ення)



ЗА ТВ ЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства ф інансів України 26 серпня 2014 року №  836
(у редакції наказу М іністерства ф інансів У країни від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Бериславської районної державної адміністрації від

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/ Л  / 0  ,  Л Х

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000
(код  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюдж ету)

Бериславська районна державна адміністрація 04059987
(найменування головного  розпорядника коштів м ісцевого бю джету)

2 . 0210000
(код  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюдж ету)

Бериславська районна державна адміністрація

(код  за Є Д РП О У )

04059987

3. 0218220 8220

(найменування відповідального виконавця)

0380

( код за Є Д РП О У )

Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого 
значення 6520600000

(код  П рограмної класифікації видатків та 
кредитування м ісцевого бюдж ету)

(код  Т ипової програм ної класифікації видатків і 
кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код  Ф ункціональної класифікації 
видатків та  кредитування бю дж ету)

(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програм ною  класифікацією 
видатків та кредитування м ісцевого бю дж ету)

(код бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 

спеціального фонду- 0,00 гривень.

ЗО 0 0 0 ,0 0 гривень, у тому числі загального фонду З О  0 0 0 ,0 0 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України,наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів", рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 500 "Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік", рішення 36 сесії районної ради 
VII скликання від 28.11.2019 № 472 "Про районну програму «Призовна дільниця» на 2020-2022 роки.", рішення 44 сесії районної ради VII скликання від 20.08.2020 № 572 " Про внесення змін до 
рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 500 "Про районний бюджет Бериславського району 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 року № 500" Про районний бюджет на 2020 рік"

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

№ з/п Ціль держ авної політики

заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних ресурсів.

8. Завдання бюджетної програми
№  з/п Завдання

1 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення ( підвіз призовників, мобілізованих)

9. Напрями використання бюджетних коштів



гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних коштів Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Забезпечення заходів підвищення готовності мобілізаційних ресурсів та якості призовних 
ресурсів.

ЗО 000,00 0,00 30 000,00

УСЬОГО ЗО 000,00 0,00 ЗО 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, шо виконую ться у складі бю дж етної програми

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

1 2 і. 3 4 5
1 Про районне програму «Призовна дільниця» на 2020-2022 роки 30 000,00 0,00 ЗО 000,00

Усього 30 000,00 0,00 ЗО 000,00

. Результативні показники бю дж етної програми

№  з/п Показники Одиниця
виміру

Дж ерело інф орм ації Загальний фонд С пеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 Затрат 0,00

Обсяг видатків на підвіз призовників, мобілізованих тис.грн. кошторис 30 000,00 0.00 30 000,00
2 Продукту 0,00

Кількість здійснених підвозів мобілізованих до обласного пункту, 
перевезення резервістів та військових, юнаків призовного віку на мед. 

Комісію

од.
акт виконанних робіт

13,00 0,00 13,00

3 Ефективності 0,00
Середні витрати на підвіз мобілізованих перевезення резервістів та 

військових, юнаків призовного віку на мед. Комісію
розрахунково

2 318,00 0,00 2 318,00

4 Якості / / .& '* с ь к о 0,00
рівень забезпеченості особового складу І/ ^  л  /

Й^езультат програми 100 0 100

1 V <гл/
... X 0,00

{ 1

-  . . .

0 *<\ X \
Й І І

\ -■ гі » —
І / ч  ?А / « 5 0 1  

/  Й  л  /

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бериславської РДА

Ірина ЛИТВИНОВА

(ініціали/ініціал, прізвищ е)

(ініціали/ініціал, прізвищ е)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Б ериславської райдерж адм ін істрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

/ а  / р .  м >  № $ 1 1  _

ЗА ТВЕРДЖ ЕН О
Наказ М іністерства фінансів У країни 26 серпня 2014 року №  836
(у  редакції наказу М іністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року №  1209)

ПАСПОРТ  
бю джетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000 Бериславська районна державна адміністрація 04059987
(код  П рограм ної класифікації видатків та

0210000
, (код  П рограм ної класифікації видатків та

з . 0212152
(код  П рограмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)

(найменування гол<?вного розпорядника кош тів м ісцевого бю дж ету) 
Ь

Бериславська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

__________ 0763___________
(код Ф ункціональної класифікації видатків та 

кредитування бю дж ету)

(код  за Є Д РП О У )

04059987
(код  за Є Д РП О У )

2152
(код  Т ипової програмної класифікації видатків та 

кредитування м ісцевого бюдж ету)

Інші програми та заходи у сфері охорони_____
(найменування бю дж етної програми згідно з Т иповою  програмною  класифікацією 

видатків та кредитування м ісцевого бю джету)

6520600000
(код  бю джету)

5 064 391,00 гривень, у тому числі загального фонду 5 064 391,00 гривень та4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань

спец іального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бю дж етної 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-Х1І ''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 2020 рік "Рішення 40 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 13.03.2019 р.№531 " 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 41 сесії 7 скликання 
Бериславської районної ради від 13.03.2019 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 рік, Рішення 40 сесії 7 скликання Бериславської районної ради від 13.03.2019 р.№531 " 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 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 44 сесії районної ради VII 
скликання від 20.08.2020 № 572 " Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 500 "Про районний бюджет Бериславського району на 2020 рік"

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

№  з/п Ціль держ авної політики

1 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
і В иплата стимулів для медичних працівників, що маю ть проф есію  лікар

2 Безкош товне забезпечення л ікарським и засобам и та технічними засобам и за рецептами л ікарів  окрем их груп населення за  певними категоріям и захворю вань

3 П ерш очергові (невідкладні) заходи щ одо запобігання винекненню  надзвичайної ситуації природного характеру

9. Н апрями використання бю дж етних коштів
гривень

№  з/п Н апрями використання бю дж етних кош тів Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 -> 4 5
1 М едикаменти та перевязувальні матеріали (п ідгузки ,вакцина) 386660,00 0,00 386 660,00

2. Інші виплати населенню  (пільгові рецепти) 982685,00 0,00 982 685,00

3 Інші виплати населенню  ("м ісцеві" стимули для л ікарів) 683100,00 0,00 683 100,00

4
М едикаменти та перевязувальні матеріали (індівідуальні засоби захисту , 
дезінф ікую чи засоби, витратні матеріали медичного призначення )

2853406,00 0,00 2 853 406,00

5 П редмети , м атеріали , обладнання та інвентар ( мию чі засоби ) 96 140,00 0,00 96 140,00

6
О плата послуг ( крім комунальних ) - спец, перевезення медичних 
працівників

62 400,00 0,00 62 400,00

Усього 5 064 391,00 0,00 5 064 391,00

ІО. П ерелік м ісцевих / регіональних програм , що виконую ться у складі бю дж етно ї програми
гривень

№  з/п Н айменування м ісцевої /  регіональної програми Загальний фонд С пеціальний фонд У сього

1 2 3 4 5

1
Районна програм а "м ісцевих" стимулів для м едичних працівників, 
що маю ть проф есію  л ікар  на 2018-2020 роки

683 100,00 0,00 683 100,00

2

Районна програм а розвитку та ф інансової підтримки 
комунального неком ерційного  підприєм ства «Бериславський 
районний центр п ервинної м едико-сан ітарної допом оги» 
Бериславської рай онн о ї ради на 2019 - 2020 роки

1 369 345,00 0,00 1 369 345,00

3
Районна цільова ком плексна програм а захисту населення і 
територій  від надзвичайних ситуацій техногенного  та природного 
характеру на 2019-2021 роки

3 011 946,00 0,00 1 212 546,00

Усього
5 064 391,00 0,00 5 064 391,00

11. Результативні показники  бю дж етної програми



№  з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2

Завдання І Виплата стимулів для медичних

п2> 4 5 6 7

1
працівників, що мають професію лікар 

Затрат 0,00

1.1. Обсяг витрат на " місцеві" стимули для медичних 
працівників, що мають професію лікар ГРН- К ош торис 326 100,00 0,00 326 100,00

Продукту 0,00
1.2. 

і д

Медичних працівників, що мають професію лікар 
Ефективності 

Розмір виплати на одного медичного працівника, який

осіб Ш татний розпис 12,00 

3 поо по

0,00 

0 по

12,00
0,00

з поп пп

1.4.

має професію лікар та працює в закладах охорони 
здоттУя пеШльше іи.іхщщ . . .  .

Якості
Збільшення чисельності лікарів по установі відс. О чікуваний результат 93,00 0,00

0,00
93,00

2
Завдання 2 Першочергові (невідкладні) заходи щодо 
запобігання винекненню надзвичайної ситуації 
природного характеру

Затрат 0,00

2.1.

Обсяг витрат на придбання обладнання, засобів 
індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, 
витратніх матеріалів для діагностики гост рих вірусних 
захворювань

грн.

Рішення сесії рай ради від і 3 .03:2020 року 
№ 53! "П ро внесення змін до ріш 37 сесії 

районної ради VII скликання від 20 .1 2 :2 0 і 9 
№ 500 "Про районний бю дж ет на 2020 рік" 
Рішення сесії районної ради від 27 березня 

2020 року №> 533 ;"Про внесення змін до 
ріш ення 37 сесії районної ради V']! 

скликання від 20 грудня 20!*) №>>00 "Про

1 799 400,00 0,00 1 799 400,00

Продукту 0,00

2.2.
Придбання обладнання, засобів індивідуального 
захисту, дезінфікуючих засобів, витратніх матеріалів для 
діагностики гострих вірусних захворювань

відс. Завдання програми 100,00 0,00 100,00

Ефективності 0,00
2.3. Запобігання поширення гострої распіраторної хвороби відс. Очікуваний результат програми 100,00 0,00 100,00

Якості 0,00
2.4. Запобігання виникнення надзвичайної ситуації відс. Очікуваний результат програми 100,00 0,00 100,00

1 2 ”■>2> 4 5 6 7

1
Завдання / Виплата стимулів для медичних 
працівників, що мають професію лікар

Затрат 0,00

1.1. Обсяг витрат на " місцеві" стимули для медичних 
працівників, що мають професію лікар

грн. Кош торис 357 000,00 0,00 357 000,00

Продукту 0,00
1.2. Медичних працівників, що мають професію лікар осіб Штатний розпис 7,00 0,00 7,00

Ефективності 0,00

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 3 000,00 0,00 3 000,00



Якості 0,00
1.4. Збільшення чисельності лікарів по установі відс. Очікуваний результат програми 67,00 0,00 67,00
2 Завдання 2

Затрат 0,00
2.1. Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів ірн. Кошторис 982 685,00 0,00 982 685,00

Продукту 0,00

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

осіб Електронний реєстр пацієнтів 5 517,00 0,00 5 517,00

Ефективності 0,00

2.3. Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості 
лікарських засобів

гри. Розрахунково 155,82 0,00 155,82

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

3 Завдання 3
Затрат 0,00

3.1. Обсяг видатків на відшкодування вартості технічних засобів для грн. Кошторис 386660,00 0,00 386 660,00

Продукту 0,00
3.2. Кількість осіб, яким планується проводити медичні огляди та осіб Реєстр пацієнтів 47,00 0,00 47,00

Ефективності 0,00
3.3. Середні витрати на одну особу і  ~ грн. Розрахунково 8 226,80 0,00 8 226,80

Якості _ 0,00
3.4. Подовження рівня життя відс; -.Очікуваний результат програми 85,00 0,00 85,00

Іаступник голови Бериславської районної державної 
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