
ГВЕРДЖЕНО ^ 

Затверджено 

Наказ М)н1стерства ф|нанС1в Угра1ни 26,08,14 № 836 

ЗАТВЕРД)»^НО 

Розпорядження голови РД 

БерисдавськоТ районно! державно! адм1тстрацГ| 
(найменування головного розпорядника кошт1в 
м1Сцевого бюджету) 
1 наказ 

ф|нансового управлшня Бериславсько! районноГ 
державно! адм1к1страи11 

(ыаймешФання мюцег 1нансового органу) 

0300000 

2, 

3, 

4, 

(КПКВКМБ) 

0310000 

ПАСПОРТ 
бюджетно! програми районного 

бюджету на 2017 р!к 

Бериславсько! районно! державно! адм11цстращя 

(КПКВК МБ) 

0312010 

(найменування головного розпорядника) 

КУ " Бериславська ЦРЛ" 

0731 

(найменування в1дпов1дального виконавця) 

Багатопрофшыга стащонарна медична допомога населению 
(КПКВКМБ) (КФКВК) 

Обсяг бюджетного призначення / бюджетгак асигнувань - 31877,626 тисгрн,, у тому числ! загального фонду - 29690,437 тис, три, та спешального фонду -2187,189 тис, три. 

5, Пщстави для виконання бюджетно! програми: 
- Констигуцк Укра!ни (Закон в1д 28,06,1996 № 254/96); 
- Бюджетний кодекс Укразни (Закон вщ 08,07,2010 № 2456-VI); 
- Закон Украшн "Про Державний бюджет Укра!ни на 2017 рж" 
- Наказ Мш1стерства охорони здоровя укразни вщ 26.05,2010 № 283/437"Про затвердження Типового перелзку бюджетних програм та результативних показннкзв зх виконання для 
- Наказ Мшзстерства фзнансзв Укрмнн вщ 02,12,2014 № 1195 "Про затвердження Структурн кодування програмноз класнфзкащ! вндаткзв та кредзпування мзсцевих бюджетзв 1 
- Рззпешзя сеси районно! ради вщ 22 грудня 2016 року № 149 "Про районшш бюджет на 2017 рзк" 
- Рзшення сесн районно! ради вщ 21 лютого 2017 року № 159 "Про внесення змзн до рзшення 12 сесз! районно! ради VI I склнказшя вщ 22 грудня 2016 року № 149 "Про районний бюджет на 2017 рж" 
- Рзшеюм сесн районно! ради вщ 20 квзтня 2017 року ТГз/У/ "Про внесення змзн до рнпення 12 сесз! районно! ради VII скликання вщ 22 грудня 2016 року № 149 "Прорайошшйбюджетна2017 рж" 
6, Мета бюджетно! програми: Пщвищення рзвня надання медично! допомоги та збереження здоров'я населення 

7, Пщпрограми, спрямованз на досягнення мети, внзначеноз поспортом бюджетно! програми 

№з/п КПКВК КФКВК Назва шдпрограмн 

8, Обсягн фшансування бюджетно! програми у розрззз пщпрограм та завдань: 

№ КПКВК КФКВК Пщпрограм а/завдання 
бюджетно! програми 

Загалышй 
фовд Спещальннй фонд Разом 

1 2 3 4 5 6 7 



1 0312010 731 

Забезпечення надаппя 
населению амбулаторно-
пол!кл!н!чно'1 допомоги 
Забезпечення надання 
населенню стащонарноУ 
медично! допомоги 

29690,437 2187,189 31877,626 

9 Перелзк регзональннх цшьових програм, як1 виконуються у склад! бюджетно! програми 
тис. грн 

Назва рег!онально! цшьово!" програми та 
пщпрограми КПКВК Загальний фонд Спешалыш 

й фонд Разом 

1 2 3 4 0 
Л!кування та запоб!гання серцево-судинних 
захворюваш, на 2017-2021 роки" ^ 312010 63,000 63,000 

10 Результативш показники бюджетно! програми у розрЫ пщпрограм! завдань 

№з/п КПКВК Назва показника Одиннця 
вим!ру 

Джерело шформащ! Значения 
показника 

0312010 

Забезпечення надання населенню 
амбулаторно-пол!кл!н!чно! допомоги 
Забезпечення надання населенню 
стащонарно! медично! 

Затрат 
К!льк!сть уставов од. Статут 1 
Кшыасгь штатних одиниць од. Штатний розпис 383,00 
у т.ч. л!кар1в од. Штатний розпис 69,75 
Кшыасть л!жок у звнчайних од. Наказ № 260 вщ 176 
Кшыасть л!жок у денннх ставдонарах од. Наказ № 129 вщ 
Зовн!шня кубатура будшл! тис, куб. Техн!чна документац!я 49,4 

Проду1сгу 
Кшыасть л!жко-дн!в у звнчайних тис, од Статнстичний анал!з 56,80 
К!льк!сть л!жко-дн!в у денннх тис, од ЗВ1ТШСГГЬ 0,40 
К!льк!сть лжарськнх в!двщувань(у тис. ос!б Зв!т л!кувально- 170,00 
В т.ч. стоматологш! зубннх л!кар!в тис. ос!б Зв!т л!кувально- 38,00 
К!льк!сть прол!кованих хворих у тис. ос!б Статнстичний анал!з 

ПОГОДЖЕНО: 
Тимчасово викону: 
начальника ф!нансовоп 1.Г. Литвинова 




