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Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 836 
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Р Д А і С А  № 

Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління Бериславської районної державної 

(найменування місцевого фінансового органу)

Л  С  {  їУ  /<■/ №  4  /

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного 

бюджету на 2018 рік

1. 0200000 Бериславської районної державної адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Бериславської районної державної адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212150 0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань -393,000 тис.грн., у тому числі загального фонду - 
393,000 тис. грн. та спеціального фонду - 0,000 тис. грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"



затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів 
у галузі "Охорона здоровя"
- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної 
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не 
застосовують програмно-цільового методу"
- Рішення 21 сесії районної ради від 06 березня 2018 року № 271 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради 
VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 23 сесії районної ради від 03 травня 2018 року № 295 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради 
VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

- Рішення 26 сесії районної ради від 11 вересня 2018 року № 324 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради 
VII скликання від 21 грудня 2017 року № 262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної поспортом бюджетної програми

№ к п к в к КФКВК Назва підпрограми
1 0212152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
_______________________________________________________________________________ тис. грн.
№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0212152 0763 Підпрограма

Інші програми та заходи у
393,000 0,000 393,000

сфері охорони здоров'я
Завдання 1



зао езп ече! іев ід к л ад н ш  
допомоги хворим на гостру 
сердцево-судинну паталогію.

00,000 с о 00,000

Завдання 2

Забезпечення невідкладної 
допомоги хворим 3 
порушенням сердцевого 
ритму.

4 2 ,0 0 0 0 ,000 4 2 ,0 0 0

Завдання 3
"Місцеві" стимули для 
медичних працівників, що 
мають професію лікар

2 9 1 ,0 0 0 0 ,000 2 9 1 ,0 0 0

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис. грн

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

к п к в к Загальний
фонд

Спеціальн 
ий фонд

Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма запобігання та 
лікування серцево-судинних захворювань на 2017- 
2021 роки

0212152 102,000 0,000 102,000

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

0212152 291,000 0,000 291,000

УСЬОГО 393,000 0,000 393,000
10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань



№
з/п

К11КБ К назва пс іика идиниця
виміру

д ж е р е л о  ін ф о р м ац ії о н ачсн н и
показника

1 0212152 Завдання 1
Забезпечення невідкладної допомоги 
хворим на гостру сердцево-судинну 
паталогіюю.

1.1 Затрат
Обсяг видатків:
- закупівля тромболітичних засобів

тис.грн. Обласна програма "Лікування та 
запобігання сердцево судинних 

захворювань на 2017-2021 роки"

60,000

1.2 Продукт
Кількість хворих з гострим інфарктом 
міокарда, які потребують проведення 
тромболізису

осіб Звіт лікувально-профілактичного 
закладу (ф.-20)

6

1.3 Ефективності
Забезпеченість хворих лікарськими 
засобами

% Обласна програма "Лікування та 
запобігання сердцево судинних 
захворювань на 2017-2021 роки"

100

1.4 Якості
Зниження показника летальності до % Статистичний аналіз роботи 

стаціонару (ф-016)
10

2 0212152 Завдання 2
Забезпечення невідкладної допомоги 
хворим з порушенням сердцевого 
ритму.

2.1 Затрат

Обсяг видатків:
- закупівля виробів медичного 
призначення (штучні водії ритму)

тис.грн. Обласна програма "Лікування та 
запобігання сердцево судинних 

захворювань на 2017-2021 роки"

42,000



— 1'

Кількість хворих, які потребують осіб Реєстр хворих І 
встановлення водіїв ритму

2.3 Ефективності  1 1

Забезпеченій іь хворих виробами % Обласна програма "Лікування та 100 1 
медичного призначення (штучні водії запобігання сердцево судинних 1 
ритму) | 1 захворювань на 2017-2021 роки" | |

2.4 Йкості  І I I

~ Т ~ 0212152

Зниження показника летальності до % Статистичний аналіз роботи 10 1
стаціонару (ф-016)

Завдання 3 ' ' ----------------- 1
"Місцеві" стимули для медичних 1 
працівників, що мають професію лікар 1

3.1 Затрат 1

иосяг видатків. 1 тис.грн. Рішення сесії № 290 від 30.03.2018 291,000 
- здійснення інших соціальних виплат року "Про районну програма

"місцевих" стимулів для медичних 
працівників, що мають професію 1 

лікар на 2018-2020 роки"
Рішення сесії № від 11.09.2018 

року "Про внесення змін до 
районної програми «місцевих» 

стимулів для медичних працівників, 1 
що мають професію лікар, на 2018- 

2020 роки"

3.2 П родукт | | | 1



соціальної виплати
/4,1 іи л  ди  реї килі н и і іір и ір ам и

"місцевих" стимулів для медичних 
працівників, що мають професію 

лікар на 2018-2020 роки"

І н

3.3 Ефективності

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

тис.грн. Основні завдання районної 
програми "місцевих" стимулів для 
медичних працівників, що мають 

професію лікар на 2018-2020 роки"

3,000

3.4 Якості

Збільшення чисельності лікарів по 
установі

% Статистична звітність (ф ,-17) до 87

Перший заступник голови районної державної адміністрації Ґ

ПОГОДЖЕНО:

І.А. Дробиш

/

Начальник фінансового управління V І.Г. Литвинова


