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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
03 лютого 2017 року № 50
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
03 лютого 2017 року N 4

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

З _0312010___
(КПКВК МБ)

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування відповідального виконавця)

0731
(КФКВК) ^

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  36333,7 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  34808,7 тис. гривень та 
спеціального фонду -  1525,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України(Закон 254/96), Бюджетний кодекс України, Закон України 
«Основи законодавства про охорону здоров'я»; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 « Про деякі питання 
запровадження програмно цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів»; наказ Міністерства фінансів. Міністерства охорони 
здоров’я України від 06.05.2010 року № 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»; наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони 
здоров'я України від 05.10.2005р.№308/519 «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ 
соціального захисту населення»; Закон України «Про місцеві державні адміністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії VII скликання 
Генічеської районної ради від 24 грудня 2016 року № 264 « Про районний бюджет на 2017 рік»
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_ Мета бюджетної програми _Підвнщення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

7 Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п 

1
кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п і КПКВК

!
КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми^ Загальний фонд Спеціальний
фонд Разом

1 і 2 3 Г  ^ 5 6 7
1 0312010 0731 Забезпечення надання наееленню 

стаціонарної та амбулаторної 
допомоги 32152,7 1513.0 33665,7

2 1 Забезпечення збереження 
енергоносіїв

2656,0 12,0 2668,0

Усього 34808,7 1525.0 36333,7

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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми - . ̂  ̂  ̂ КПКВК Загальний фонд

1 2 З

Спеціальний
фонд

4

(тис. грн)

(тис. грн)

Разом

5

Усього
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

з/п к п к в к Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
Г

0312010
Забезпечення надання населенню 
стаціонарної та амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

1 затрат і

кількість установ од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

1

кількість штатних одиниць од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

518,5

у т.ч. лікарів од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

115,25

фахівців 3 базовою та неповною 
вищою освітою

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

205,75

МОЛОДШИЙ медперсонал од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

107,25

спеціалісти (немедики) од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

4,0

інший медичний персонал од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

86,25

кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

од. Ф.20 220

кількість ліжок у стаціонарах 
денного перебувння

од. Ф.20 56

І

кількість ліжок у денних 
стаціонарах

од. Ф.20 10

2 продукту

і кількість ліжко-днів у звичайних тис.од Ф.20 72,6



стаціонарах

кількість ліжко-днів у стаціонарах 
денного перебування

тис.од. Ф.20 7,8

кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах

тис.од. Ф.20 1,0

кількість лікарських відвідувань (у 
поліклінічному відділенню)

осіб Ф.20 369200

проліковано хворих у стаціонарі осіб Ф.20 7800

3 ефективності

завантаженість ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів Ф.20 330

і

завантаженість ліжкового фонду у 
стаціонарах денного перебування

днів Ф.20 139,3

завантаженість ліжкового фонду у 
денних стаціонарах

днів Ф.20 100

середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

днів Ф.20 9,7

4 якості

рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

% Розрахунковий показник звіту 31,9

виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку

% Розрахунковий показник звіту 81,4

зниження рівня захворюванності 
порівняно 3 попереднім роком

% Розрахунковий показник 24,1

зниження показника летальності % Розрахунковий показник 0,1

Забезпечення збереження 
енергоносіїв

1 затрат

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
послуг

тис.грн.



[--------------------------------------------
3 них на: і
оплату водопостачання тис.грн. Ф.2 56,0

оплату електроенергії тис.грн. Ф.2 812,0

оплату природного газу тис.грн. 1 Ф.2 1 1788,0

2 продукту 1
обсяг споживання енергоносіїв у 
натуральному виражені

водопостачання тис.мЗ згідно рахунку від 
постачальника

6,2

електроенергії тис.квт/год згідно рахунку від 
постачальника

343,5

природного газу тис.мЗ згідно рахунку від 
постачальника

200,0

3 ефективності

середній обсяг споживання 
комунальних послуг та 
енергоносіїв

водопостачання мЗ на 1 м2 загальної 
площі розрахунковий показник 0,41

електроенергії кВт/год. на 1 м2 загальної 
площі розрахунковий показник 22,7

природного газу мЗ на 1 м2 загальної І розрахунковий показник
ПЛОЩІ

13,2

якості 1

динаміка споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв порівняно з 
попереднім роком

%

водопостачання %  І 70,0

електроенергії % ;  1 48,4

природного газу % 126,0
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І Джерела фінансування інвесі ііціґініїх проектів у розрізі пілпроірам

Код
Касові видатки станом на 01

,, „ січня звітного періодуНайменування
джерел КТІКВК

надходжень заі альнпп 
фонд

4

спеціаль-
ниґі

фонд

Підпрограма 1

Інвестиційний 
проект І

На(іх(>()жеиии 
п  6ю()жет\'

І  пін і (і-жерсіа  
фіпстсунаппя 
(л і вшкімп)

Усього

разом

План видатків звітного 
періоду

(тис грн)

Прогноз видаї ків до кінця Пояснення

заіальнип
фонд

спеціаль
ний

фонд

8

реалізації інвесгпціпною 
проекту

спеціадь-
разом загальний

фонд ний
фонд

разом

9 10 11 і :

, що
характери

зують
джерела
фінансу

вання

Код (|)\ нкіііоиальиоі к.іасііі|іік;шп ви іатмв га крс;тт\ваиня 6к>.Г/кчтл вкаїхсться лише > вііпалк\. коли бюджетна програма не поділяються на пілпіюграмн. 
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених \ місцевому бюджеті видатків надання крелимв на реалізацію інвсстиціііних проектів (проціам).

інвестиціііного проект) зазначаються і розбивкою іа рокамиПрогноз видаткі 

Голова Генічесь 

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансово 
Генічеської РДЛ

(підпис)

(підпис)

_о  С Еіоробйов___
(ініціали та прізвище)

__ К) О Ьабанін___
(ініціали га прізвище)


