
БЕРИСЛАВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

09 09 ^0^9від Бернелав № ^7^
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”, 
41 сесії районної ради VII скликання від 27 березня 2020 року №533 “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 статті 39, 
частиною першою статті 41 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”:

1. 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:

- 0212152 “Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров’я”;
- 0212111 “Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико-санітарної) допомоги”;
- 0218110 “Заходи із запобігання ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха”.

Голова районної 
державної адміністрації Роман СТАВРОСТ



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
Розпорядження голови Бериславської райдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від 09.04.2020 № 147

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Бериславська районна державна адміністрація 04059987
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Бериславська районна державна адміністрація 04059987
(код ] Ірограмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони 21301200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації видатків та (код Функціональної класифікації

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

видатків та кредитування місцевого бюджету)
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 5 361 571,00 гривень, у тому числі загального фонду 4 851 391,00 гривень та____________ ___________ •_____
спеціального фонду- 510 180,00 гривень.

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 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

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

№ з/п Ціль державної 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 Зачпння бюджетно? притом и

ЛіЛі 3"*мн"
1 Виплата стимулів пя медичних працівників, шо мають професію лікар

2 Безкоштовне забезпечення лікарськими засобами іа технічними засобами за ренетами лікарів окремих груп населення за певними категоріями захворювань

3 Першочергові (невідкладні) заходи июле запобігання вимкненню надзвичайної ситуації природного характеру

4 І Іридбання мамографу

ірияені.
9. Напрями використанім бюджетних коштів

№ Уп Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

■■ ■

Усього

1 2 4 5 ’
1 Медикаменти та перевязувальні матеріали (пілгузки.вакиина) 386660,00 0,00 386 660.00

2 Інші виплати населенню (пільгові рецепти) 859685,00
—

0.00 
—

859 685.00 —

3 Інші виплати населенню ("місцеві- стимули для лікарів) 593100,00 0.00 593 100.00

4
.Медикаменти та геревязувальні матеріали (індівізуальні засоби 
захисту, дезінфікуючи засоби, витратні матеріали медичного 2853406.00 0.00 2 853 406,00

5 Предмети . матеріали . обладнання та інвентар ( миючі засоби ) 96 140,00 0.00 96 140,00

6 Придбання мамографу 510 180.00 510 180.00

7 Оплат послуг ( крім комунальних )-слеіі. перевезення медичних___ 62 400.00 0.00 62 400,00

______Усього 4 851 391,00 510 180,00 571,00

10. Перелік місцевихрегіональних програм, шо виконуються у складі бюджетної програми
гривень

- ... „Найменування місцевої регіонально) програми - «жЗагальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 _ 3 4 5

1
Районна програма "місцевих" стимулів для медичних працівників, 
шо мають професію лікар на 2018-2020 роки

593 100.00 0,00 593 100,00

2
Районна програма розвитку та фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Бериславський районний центр 
первинної медико-сан і тарної допомоги» Бериславської районної

1 246 345.00 0 00 1 246 345.00

3 Районна програма боротьби 3 онкологічними захворюваннями на 510 180,00 510 180.00

4
Районна цільова комплексна лроірама захисту населення і 
територій віл надзвичайних ситуацій техногенного та природного ЗОН 946.00 0.00 1 212 546,00

Уеьої о 4 851 391.00 510 180,00 5 361 571,00



11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця

ВИМІРУ
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 4 5 6 7

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

Затрат 0,00

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

грн. Кошторис 267 000,00 0,00 267 000,00

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

Ефективності ________ одо________

1.3.
Розмір виплати на одного медичного працівника, який 
мас професію лікар та працює в закладах охорони 
здоров'я не більше 10 років

і.

грн. Завдання програми 3 000,00 0,00 3 000,00

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

Зятпят ________ одо________
2.1. Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських 

засобів
грн. Кошторис 859 685,00 0,00 859 685,00

Продукту 0,00

2.2.
Кількість хворих, яким планується виписувати рецепти 
за медичними показниками, для амбулаторного осіб Електронний реєстр 

пацієнтів 5 517,00 СГДО 5 517,00

Ефективності 0,00

2.3.
Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню 
вартості лікарських засобів грн. Розрахунково 155,82 0,00 155,82

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

-> Завдання 3 Медичне забезпечення фізкультурно- 
оздоровчих і спортивних заходів

Затрат 0,00

3.1.
Обсяг видатків на відшкодування вартості технічних 
засобів для інвалідів та дітей - інвалідів грн. Кошторис 386 660,00 0,00 386 660,00

Продукту 0,00

3.2.
Кількість осіб, яким планується проводити медичні огляди та 
надавати допуск до занять фізкультурою та спортом осіб Реєстр пацієнтів 47,00 0,00 47,00

Ефективності 0,00

3.3. Середні витрати на одну особу 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



11. Результативні показники бюджетної програми

з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний 
фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7

4 Завдання 4 Виплати стимулів для медичних 
працівників, що мають професію лікар ' ■

Затрат
4.1 Обсяг витрат на "місцеві" стимули для 

медичних працівників, що мають професію 
лікар

грн. кошторис 326100 326100

Продукту
4.2 Медичні працівники, що мають професію лікар осіб штатний розпис 12 12

Ефективності

4.3 Розмір виплати на одного медичного 
працівника, який має професію лікар та працює 
в закладах охорони здоров'я не більше 10 років

грн. Завдання програми 3000 3000

Якості

4.4 Збільшення чисельності лікарів по установі вісоток Очікуваний результат програми 93 90

5 Завдання 5 Придбання мамографу

Затрат
5.1 Обсяг витрат на придбання мамографу грн. кошторис 510180 510180

Продукту

5.2 Придбання мамографу кільксть Завдання програми 1 1

Ефективності
5.3 Підвищення рівня виявлення злоякісних 

новоутворень при профілактичних оглядах
вісоток Очікуваний результат програми 10 10

Якості



5.4 Знизити показник смертності від 
онкозахворювань

вісоток Очікуваний результат програми 2 2

6 Завдання 6 Першочергові (невідкладні) заходи 
щодо запобігання винекненню надзвичайної 
ситуації природного характеру

Затрат
6.1 Обсяг витрат на придбання обладнання, засобів 

індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, 
витратніх матеріалів для діагностики гострих 
вірусних захворювань

грн. Рішення сесії райради від 13.03.2020 року № 
531 "Про внесення змін до рішення 37 сесії 
районної ради VII скликання від 20.12.2019 
№500 "Про районний бюджет на 2020 
рік""Рішення сесії районної ради від 27 
березня 2020 року № 533 "Про внесення змін 
до рішення 37 сесії районної ради VII 
скликання від 20 грудня 2019 №500 "Про 
районний бюджет на 2020 рік""

1799400,00 1799400,00

Продукту
6.2 Придбання обладнання, засобів 

індивідуального захисту, дезінфікуючих засобів, 
витратніх матеріалів для діагностики гострих 
вірусних захворювань

вісоток Завдання програми 100 100

Ефективності
6.3 Запобігання поширення гострої распіраторної 

хвороби
вісоток Очікуваний результат програми 100 100

Якості
6.4 Запобігання виникнення надзвичайної ситуації вісоток Очікуваний результат програми 100 100

IIH01 тої адміністрації

фінансового управління
дата погодження ,\Л-хг назва місцевого органу

Роман СТАВРОСТ

Ірина ЛИТВИНОВА



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 20] 4 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0200000 Бериславська районна державна адміністрація пллгпооп

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

2. 0210000 Бериславська районна державна адміністрація 04059987

(код Програмної класифікації видатків та
---------------- ------------:-------------- я----------------л

(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

Первинна медична допомога населенню , що надасться

3. 0212111 центрами первинної медичної ( медико - санітарної)
2111 0726 допомоги 21301200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 2 736 784,00 гривень, у тому числі загального фонду 2 727 784,00 гривень та

спеціального фонду- 9 000,00 гривень.

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"Ріпіення 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 13.03.2019 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



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 енергоносіїв 1 335 109,00 0,00 1 335 109,00

2 Заробітна плата з нарахуванням медичнним працівникам 1 220 174,00 0,00 1 220 174,00

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

Усього 2 727 784,00 9 000,00 2 736 784,00

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

1

Про районну програму розвитку та фінансової підтримки комунального 
некомерційного підприємства «Бериславський районний центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Бериславської районної ради на 2019 - 2020 роки 2 727 784,00 9 000,00 2 736 784,00

Усього 2 727 784,00 9 000,00 2 736 784,00

11. Результативні показники бюджетної програми

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

1 2 3 4 5 6 7
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 
звіт ф 3/4)

47 200,00 0,00 47 200,00

кількість пролікованих хворих тис. осіб Звіт лікувально-профілактичного 
закладу (Ф20)

187,20 0,00 187,20

Ефективності —_ 0,00
середня кількість відвідувань на 1 лікаря, одиниць. осіб ' . П А госпрозрахунково 8 509,80 0,00 8 509,80

Якості Ao’'*' „ п, 0,00
Динаміка виявлення рівня захворювань на ранніх стадіях

'І
Звіт1 ІфіувальЙо-профілактичного
\ 1 Азаїйіаау (Ф20) 50,00 0,00 50,00

Голова Бериславської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Бериславської 

РДА

• /

Р.СТАВРОСТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження) (Назва місцевого фінансового органу] І о 
» о

Начальник фінансового управління
(підпис)

І.ЛИТВИНОВА



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
Розпорядження голови Бериславської районної державної адміністрації від 09.04.2020 
№ 147

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

_____________________ №____________________________

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Бернславська районна державна адміністрація___________________________________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету’)

02316782
(код за Є ДРПОУ)

І._____________ 0200000______________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

2. 0210000 Бернславська районна державна адміністрація 02316782
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0218110 8110 0320
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій 
та наслідків стихійного лиха

21301200000

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету’)

(код Типової програмної класифікації видаткі 
кредитування місцевого бюджету)

в та (код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначеиь/бюджетних асигнувань 100 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 100 000,00* гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

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 38 сесії районної ради VII скликання від 20.12.2019 № 507 "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 41 сесії районної ради VII скликання від 27 березня 2020 року № 533 "Про 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 
"Про Районна цільова комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2019-2021 роки"

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

№ з/п Ціль державної політики

1
здійснення заходів із запобігання виникненню надзвичайної ситуації регіонального рівня внаслідок можливого поширення гострої респіраторної хвороби COVID - 19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
відповідно до Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб»

7. Мета бюджетної програми
Попередження та мінімізація наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, їх ліквідація 

8. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання



I І Перевезення контактних осіб, у випадку підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, до визначених місць обсервації

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

1 2 3 4 5
1 Здійснення перевезення контактних осіб, у випадку підозри на гостру респіраторну . 

хворобу, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, до визначених місць обсервації
100 000,00 0,00 100 000,00

УСЬОГО 100 000,00 0,00 100 000,00

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 J 4 5

1 Районна цільова комплексна програма захисту населення і територій від надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру на 20! 9-2021 роки

100 000.00 0,00 100 000,00

Усього 100 000,00 0,00 100 000,00

1 1 Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Одиниця 
виміру

Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Затрат 0,00

Обсяг видатків на здійснення перевезення контактних осіб, у 
випадку підозри на гостру респіраторну.хворобу, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2. до визначених місць обсервації

тис. грн. кошторис 100 000.00 0,00 100 000,00

Продукту 0,00
Кількість виїздів для здійснення перевезення контактних осіб, у 

випадку підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2. до визначених місць обсервації

од. ’
акт виконанних робіт

74,00 0,00 74,00

Ефективності 0,00
Середні витрати одного виїзду при перевезенні контактних осіб, у 

випадку підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену 
коронавірусом SARS-CoV-2. до визначених місць обсервації

тис. грн.
розрахунково

1 350,00 0,00 1 350,00

Якості 0,00
забезпечення вчасного перевезення контактних осіб, у випадку 

підозри на гостру респіраторну хворобу, спричинену коронавірусом 
SARS-CoV-2. до визначених місць обсервації

відс.
очікуваний результат програми

100,00 0,00 100,00

Голова районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕЙО:
Фінансове^правління Бериславської РДА о (і
(Назва місцевого фінансового органу)

НО- ї і “ . / о- П■ • 1 ■ 1 / • v Є
Начальник фінансового управління

(Дата погодженая)
мп

(підпис)

Роман СТАВРОСТ
(ініціали/ініціал, прізвище)

Ірина ЛИТВИНОВА
(інщіали/ініціал, прізвище)


