
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМ ІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ“ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

від О.Ц. 05 .ЩЗО̂ О 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”, 
40 сесії районної ради VII скликання від 13 березня 2020 року №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”, 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, 
зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 10 вересня 2014 року 
за №1104/25881 (із змінами), керуючись статтями 6, 13, пунктом 1 частини першої 
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 кодом програмної класифікації видатків 
та кредитування м іеЦевйУ бюджеті в 0212152 “Інші програми, заклади та заходи 
у сфері охорони зДо̂ о̂ ~ ^ еш% ї§%И\в новій редакції (додається).
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Голова районної
державної а д м ін іє^ ^ % ^ ~ ~ ^   ̂ Роман СТАВРОСТ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ М іністерства ф інансів  У країни  2 6  серпн я 2014 року №  836
(у  редакц ії наказу М іністерства ф інансів  У країни  від 29 грудня 2018 року №  1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Бериславської районної держ авної 
адміністрації________________________________________________

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Є  З  А О  № Д

2 .

3.

0200000

0210000

0212152

ПАСПОРТ
бю джетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

Бериславська районна держ авна адміністрація 02316782
(найм енування головного  розпорядника кош тів м ісцевого  бю дж ету)

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

Бериславська районна держ авна адміністрація

(к о д  за Є Д РП О У )

02316782

2152

(найм енування в ідпов ідального  виконавця)

0763
(код  П рограм ної класиф ікац ії видатків та 

кредитування м ісцевого  бю дж ету)
(код  Т ипово ї програм ної класиф ікац ії видатків та 

кредитування м ісцевого бю дж ету)
(код  Ф ункц іональної класиф ікації 

видатків та  кредитування бю дж ету)

(к о д  за Є Д РП О У )

Інші програми та заходи у сф ері охорони здоров'я__________
(найм енування бю дж етно ї програми згідно з Т иповою  п рограм ною  класиф ікацією  

видатків та  кредитування м ісцевого  бю дж ету)

21301200000
(код  бю дж ету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 609 625,00 гривень, у тому числі загального фонду

спеціального фонду- 510 180,00 гривень.

2 099 445,1)0 гривень та

5. Підстави для виконання бю джетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ М іністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №  283/437 " Про затвердження Типового переліку та результативних  
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорони здоров'я", наказу Міністерства фінансів України від 20.09.793 "Про затвердження складових програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення 37 сесії районної ради VII 7 скликання від 20.12.2019 №  500 "Про районний бюджет Бериславського району на 
2020 рік", рішення 40 сесії 7 скликання Бериславської районної ради № 531, рішення сесії районної ради від 13.03.2020р № 531 Про внесення змін до рішення 37 сесії районної ради 7 
скликання від 20.12.2019р № 500" Про районний бюджет 2020 рік"

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

№  з/п Ціль державної політики

підвищення якості та ефективності надання доступних медичних послуг, наближення кваліфікованої медичної допомоги до кожного жителя району

7. М ета бю джетної програми
забезпечення інших програм та заходів у сфері охорони здоров’я

8. Завдання бю джетної програми

№  з/п З авд а н н я

1 забезпечення інш их програм та заходів у сфері охорони здоров’я

2 придбання мамографу



з І першочергові ( невідкладні) заходи щодо запобігання винекненню надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру

9. Напрями використання бюджетних коштів
гри вен ь

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

1 2 3 4 5
1 виплата стимулів для медичних працівників, що мають професію лікар 593 100,00 0,00 593 100,00
2 медикаменти та перев'язувальний матеріал 386 660,00 0,00 386 660,00

3 Придбання обладнання, засобів індивідуального захисту, дезінфікую чих засобів, витратніх 
матеріалів для діагностики гострих вірусних захворю вань

260 000,00 0,00 260 000,00

4 придбання мамографу 0,00 510 180,00 510 180,00
5 . інші виплати населенню (пільгові рецепти) 859 685,00 ' 0,00 859 685,00

УСЬОГО 2 099 445,00 510 180,00 2 609 625,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бю джетної програми
гр и вен ь

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

1 2 3 4 5

і
Про районну програму розвитку та ф інансової підтримки комунального 
некомерційного п ідприємства «Бериславський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки

1 246 345,00 0,00 1 246 345,00

2
Районна цільова комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та  природного характеру на 2019-2021 роки 260 000,00 0,00 260 000,00

3 Районна програма боротьби з онкологічними захворю ваннями на 2019-2023 роки 0,00 510 180,00 510 180,00

4 «місцевих» стимулів для медичних працівників 593 100,00 0,00 593 100,00
Усього 2 099 445,00 510 180,00 2 609 625,00

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
1 Затрат 0,00

обсяг витрат на відш кодуваннявартості лікарських засобів для 
лікування хворих в т.ч.

тис.грн. кошторис 859 685,00 0,00 859 685,00

обсяг витрат на місцеві стимули для медичних працівників тис.грн. кошторис 593 100,00 0,00 593 100,00
обсяг витрат на відшкодування вартості тезнічних засобів для інвадів 

та дітей інвалідів
грн. кошторис 386 660,00 0,00 386 660,00

Продукту 0,00
кількість хворих, яким планується виписати рецепти по медичним 

показникам на протязі 2018 року в т.ч.
осіб електроний реєстр пацієнтів 5 517,00 0,00 5 517,00

медичних працівників, що мають професію  лікар осіб штатний розпис 19,00 0,00 19,00
кількість осіб, яким планується проводити медичні огляди та осіб електроний реєстр пацієнтів 47,00 0,00 47,00

Ефективності 0,00
середні витрати на одного хворого по відш тодуванню  вартості 

лікарських заходів в т.ч.
тис.грн. розрахунково 155,82 0,00 155,82



розмір виплати на одного медичного працівника, що має професію 
лікар

тис.грн. завдання програми 3 000,00 0,00 3 000,00

середні витрати на одну особу грн. розрахунково 8 226,80 0,00 8 226,80
Якості 0,00

зниження показника летальності відс. розрахунково 50,00 0,00 50,00
подовження рівня життя відс. розрахунково 85,00 0,00 85,00

Придбання мамографу для Бериславського госпітального округу
Затрати

О бсяг витрат для придбання мамографу грн. кошторис 510 180,00 510 180,00
Продукту

Придбання мамографу кількість завдання програми 1 1
Ефективності

Підвищення рівня виявлення злоякісних форм опухолів відсоток Очікуваний результат 10 10
Якості

сниження показників летальності відсоток Очікуваний результат програми 2 2
Першочергові (невідкладні) заходи щодо запобігання винекненню 

надзвичайної ситуації природного характеру

Затрати
Обсяг витрат на придбання обладнання, засобів індивідуального 

захисту, дезінфікую чих засобів, витратніх матеріалів для 
діагностики гострих вірусних захворю вань

грн.

Ріш ення сесії районної ради від 
1 Зберезня 2020 року №  531 "Про 
внесення змін до рішення 37 сесії 

районної ради VII скликання від 20 
грудня 2019 № 500 "Про районний 

бю дж ет на 2020 рік""

260 000,00 260 000,00

Продукту
Придбання обладнання, засобів індивідуального захисту, 

дезінфікую чих засобів, витратніх матеріалів для діагностики гострих 
вірусних захворю вань

відсоток
завдання програми

100
А

100

Ефективності
Запобігання поширення гострої расп іраторн р^дароб :и:::;::̂ . ^

відсоток
чЧ

Очікуваний результат 
програми

100 100

Якості
Запобігання виникнення надзви/їаіШ ої^йгуаІіії * 4  \ \

■ *£• відсоток
Очікуваний результат програми

100 100
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