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324.ТВЕРД(ЖЕНО 
Наказ М11пстерс1 ва фшансдв УкраГни 
2() серпня 2014 року № 836 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядже]зня голови 
БеюЕлавсь^оГ райо)аноГ державно!' адмш1страци 
<^УьР^.О^ 2017 року № 
Наказ 

Бериславського районного ф1нанеового управления 

,,0А7 ^ - ^ ^ 2017року 

Паспорт 
бюджетно" програми м1сцевого бюджету на 2017 р1к 

1. 0300000. Б&риславська районна державна адмЫстрашя 
(}ШКВК МБ) (найменування головного розпорялника) 

2. 0310000 Берислаеський районний центу ПМСД 
('1СПКВК МБ) (найменування в: дпов1дапьного виаднавця) 

3. 0312180 0726 ТТервинна медична допомога населению 
( Ш К В К М Б ) (КФКВК) (найменування б:оджетно(програмО 



4. Обсяг бюджетних признячень/бюджетних асвгнувань - 16577,731 тис. гривень, 
у тому числе: 
- загального фонду: •• 16412,231 тис. гривень та 

- спецгального фонду. -165,5 т и с . гривень 

5. Пщстави для виконання бюджетное програми: 

Конституцея Украёеш; — — — — - — — 
Бюджетний кодекс Украёнд вед 08 линия 2010 ро:1су №24:56 (зе змшами), 
Закон У крайни " Про державшей бюджет У краёни на 20 Г7ргк" вЦ 21.12.2016 р.№1801/У111, 
Закон Украени вед 19.11.1992Хо2801-Х11 «Основи законодавства Украёни про охорону здоро:а'я», 
Наказ Менёстерства фёнанеёв Украёни ,1У[ёнёстеретва охорони здоров'я Украёни вед 2.6 травня 2010 року 1{о283/4:17 «Про затвердження 

Типового перелеку бюджетних програм та результативних показннкёв ёх виконання для зиёсцевих бюджетёв у пшузё «Охорона здоров'я», 
Рёшення 12сесёё7склика11ня Бериславськоё районноё ради вёд 22.12.2016 р.№149 «Про районний бюджет на 2017 рёю>. 
Рёнеення 14 сесёё 7 склиюшня Бериславськоё районноё ради вёд 21.02.2017 р..№159 <<Про внесения змён до рёшення 12 сесёё районное 

ради 7 скликання вёд 22.12.2016 року№149 «Про районний бюджет на 2017 рёк» 
Рёшення 15 сесёё 7 скликання Бери:славсьь:оё районноё ради вёд 2.0.04.2017 р.№191 «Про внесения змён до рёшення 12сесёё районно;! ради 7 

скликання вёг; 22 грудня 2016 рокуМЬ149»Про районний бгэджет на 2017 рёк» 
6. Мета бю/],жетноё програми: Змёцнення та полёпшенеея здо])ов'я иаселення шляхом забезпечення потреб населення у пе]эвиннёй 
медичнёй допомозё 

7. Пёдпрограми, спрямоване на досягиення мети, вшзначеное паспортом бюджезгное програми 
№ з / п ьтхквк м ж в к Пазва пёдпрограми 

8. Обсяги фёнансуватня бкджетноё прог[1ами у 1)озрёз1 ееёдпрограм та завданк, (тис, грн.) 
№ 
з/п 

кпквк КФКВК ПёлЕрограма/завдання бюджетноё програми Загальний фонд Спецёаяьний 
фонд 

Разом 

1 2 3 4 5 6 7 
Пёдпрогра\еа 
Завдаиня 

1 0312180 0 726 Забс;зпечен]зя надання населению первинноё 16412,231 165,5 16577,731 



медично! допомоп! за мёсцем 
прохшвання (перебу вання) 

9. Перелёк регёсиальнпх цшьнвих програм, як! виь:онуют1>ся у склад! бнщжетно! програми (тис.гр]3.) 
Назва эегёональноё ЦШ1>ОБО1 програми та пёдпрограми ьажвк Загальний фонд С'пецёальний фонд Разом 

1 2 4 5 
Регёональна цёльова програма 1 
Пёдпрограма 1 
Пёдпрограма2 

Усього 

10 . Резул1>тативиё показиики бюджетноё програми у розрёзё пёдпрс! рам ё завдане 
№ 
з/п 

КПёХВК Назва поназника1 Одиннця 
вимёру 

Джерело ёнформацёё Значенн1Я 
показника 

1 
Л. 

0 3 4 5 
0312180 Завдаиня: Забезпечення надання наееленню первинноё медичноё допомога за мёс цем проживания пеое<5 ув анш) 

ххч /хуч^'ч /7 х>ихххх- /з . / 1 затрат 
Кёлькёсть штатних посад ,одиниць; С)ЛИНИП1| 

V - ^ ̂ :.̂ ХХ X1. X X1Д1. > 
Штатний оозпис на 
х д и с X и х х х с х х х х/ч./.^ххххчи/ х х и 

2017 рёк 
281,3 

в тому числё л1кар1в,якё надають первинну допомогу Од. Штатний розпис на 
2017 рёк 

38,5 

2 продукту 
Кёлькёсгь прикрёпленою населення осёб Мережа лёкувальн. 

закладу(стат.звёт 
ф.3/4 

48172 

Кёлькёсгь пролёкованих хворих Тисяч осёб Статистичний звёт 
Форма №20» Звёт 
лёкув!ШЬНО-
профёлактичпого 
заклаауСрёчна) 

212,7 

3 ефектпвностё 
Кёлькёсгь прикрёпленого населення на 1 лёкаря ,зкий надае 
первин1гу допомогу 

одиниць Розрахунково(вёдно 
шення кёльксстё 
приедшленого 
населення до 
кёлькостё штатних 
посад лёкарёв,якё 

1251 
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надають перпинну 
медитау допомогу) 

Середня кшькёеть вщвёдувань на 1 л1ка]эя одиниць Розрахунково 
(вёдношення 
кёлькостё 
пролёковани>; 
хворих(вёдвёдувань 
ттёкяпёв тппт 
поо(Ьогл.)ло 
кёлькостё штатних 
посад лёкарёв) 

4700 

4 ЯК0СТ1 
Забезпечення повноти схопленпя профхеактичнпми 
щепленнями 

% Облёково-авётна 
гЪппмя птгяттл^яиття ё 
Ш \ / | Л > 1 Ь * Х1.1С1ХХ^ 1ЭСХХ1Х17Х 1 

виконання 
профёлактнчних 

щеплень «УкрВак» 

75 

Динамёка виявлення вёзуальних форм Розрахунково 
статистнтаа 

фо1:1ма№20 «Звёт 
X X 

лёкувал1>но 
про фёлактичного 

заклад:^» 

50 

Код Найменування 
джерел надходжень 

КПКВК Касовё зидатки станом на 1 сёчня 
звётного перёоду 

ПЛЕЛ видаткёв звётного перёоду Прогноз видаткён до кёнця 
ре;шёзацГ1 ёнвестнцёйного прогкту 

Поясненнч, щс 
X арактеризуют 

ь джереда 
фёнансування 

Код Найменування 
джерел надходжень 

КПКВК 

:!агальний 
фонд 

спещальний 
фонд, 

разом загальний 
фонд 

спецёальннй 
4'ОНД 

разом загальний 
фогд 

спецёальннй 
фонд 

раеом 

Поясненнч, щс 
X арактеризуют 

ь джереда 
фёнансування 

1 2 3 4 5 6 8 9 1 0 1 1 1 2 13 
Пёдпрогр!1ма I 
1нвестщё1;ёний 
проект 1 
Надходжтня 13 
бюджету 
1нш1 джерела 
фшапсувсяня (за 
еидсши) 

X >: X 



1нвестищйний 
проект 2 

Усього •авна 1 ^ ^ -
Код тнмчасовса класиф1кашТ вшеткёв та 1федитування бю, 

Пункт 11 запоинюеться тшьки д1я затверджених у мёсце: 
Пропюз видаткёв до кёпця реалёзацёё ёнве<:тицёйно10 про1 

Голови районное державное" адмёнестрацёё 
^^^^^ 

кредтдв на реадёзацёю ёнвестицёених проежтёв (прсфам). 
роками. 

О.В.ГОМОН 
(прёзвипее та ёнёцёали) 

ю -реё^еЗ^чий обов'язки начальник фёнансового управ.аёння 
^ (пёдпис) 

1,Г. Литвинова 
(прёзвииее та ёнёееёали) 


