
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерс( фінансів України
26 серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16 05.2017 № 228
наказ
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
16.05.2017 N 22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ)

2. 0310000
(КПКВК МБ)

3._0312010___
(КПКВК МБ)

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

_Генічеська районна державна адміністрація 
(наймену вання відповідального виконавця)

0731
(КФКВК)'

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(наймену вання бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  38285,4 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  36760,4 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»; рішення XXIII сесії Генічеської районної ради 
VII скликання від 24 березня 2017року №308; рішення XXIV сесії Генічеської районної ради VII скликання від 28 квітня 2017року № 317.



_ Мета бюджетної програми _Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

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

N з/п 

1

КПКВК 5 КФКВК Назва підпрограми
-------------------------

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми  ̂ І
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом
і

1 2 3 4 ; 5 І 6 7 1

1 0312010 0731 Забезпечення надання населенню 
стаціонарної та амбулаторної 
допомоги 33558,8 1513,0 35071,8 1

2 Забезпечення збереження 
енергоносіїв

3201,6 12̂ 0 3 2 \3 ^  П
І

Усього 36760,4 1525,0 38285,4 1

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

(тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний (Ьон Спеціальний Разом
' ^ фонд

Усього



10. Результативні показники бюджетної пробами у розрізі підпрограм і завдань

КПКВК Назва покіпника Одиниця виміру

2 3 4

з/п

1

0312010
Забезпечення нщання
насе.іеііни) стаціонарної та 
амбулаторно-наіік.іінічііоТ 
допомоги

затрат

кількість установ

КІЛЬКІСТЬ штатних одиниць 

у т.ч. лікарів

фахівців з базовою та неповною 
вищою освітою

молодший медперсонал

спеціалісти (немедики)

інший медичний персонал

кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах

КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК у стаціонарах 
денного персбувння

продукту

кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

кількість ліжко-днів у стаціонарах

тис.од

тис.од.

Джерело інформації 

5

Значення показника 

6

од. звіт по мережі, ппагах і 
контингентах установ

1

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

І 518,5

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

115,25
1

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

205.75
і

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

107,25

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

' 4,0

од. звіт по мережі, штатах і 
контингентах установ

, 86,25
?

од. Ф20 І 220

од. 1 Ф.20 1 56

. ... ' .... - .. ....... ........................... .....- і

Ф.20

Ф.20

72.6

7.8



денного перебування

кількість лікарських відвіду вань (у 
поліклінічному відділенню)

проліковано хворих у стаціонарі

ефективності

завантаженість ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

завантаженість ліжкового фонду у 
стаціонарах денного перебу вання

середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

якості

рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях

виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку

зниження рівня -захворюванності 
порівняно з попереднім роком

зниження показника летазьності

Забезпечення збереження 
енергоносіїв

•затрат

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та кому нальних 
послуг

З них на;

оплату водопостачання

оплату електроенергії

оплату природного газу

оплата інших снергоносіїв(вугідтя)

продукту

осіб

осіб

днів

днів

днів

%

%

%

%

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.

тис.грн.



Ф.20

Ф20

Ф.20

Ф.20

Ф.20

'!— 
І

369200

7800

330

-І393-

9,7

Розра.\\ нковий пока зник звіту

Розра.ху нковий показник звіту

Розраху нковий показник 

Ро зраху нковий показник

Ф2

Ф.2

Ф.2

ф.2

31,9

81,4

24,1

0,1

56,0

1312.0

1788.0 

45.6



оосяг споживання енергоносіїв у 
натураіьному виражені

водопостачання

електроенергії

природного газу

ВУПХТЯ

ефективності

середній обсяг споживання 
комунальних послуг та 
енергоносіїв

водопостачання

електроенергії

природного газу

вуплля

ЯКОСТІ

динаміка споживання комунальних 
послуг та енергоносіїв порівняно з 
попереднім роком

водопостачання 

електроенергії 

природного газу 

в>тілля



тис.мЗ ; згідно рах\ нку від 6.2
постачальника

тис.квт/год згідно раху нку від 547,2
постачальника і

тис.мЗ згідно рахунку від 200.0
І  постачальника

т згідно рахунку' від і 12

.. ■ -
постачальника і

на 1 м2  ̂загальної 
площі

І

розраху нковий показник 0,41

кВт/год. на їм* 
загальної площі ‘ розрахунковий показник 36,1

м* на 1 м* загальної 
площі розрахунковий показник 13.2

т на 1м*зага^зьної 
площі

і -

розрахунковий показник 0,001

% І <

.... _

% і ■ ‘  ̂ ‘ і  ' 70,0

%; ; 1 77,1.............

% « 1 126.0

% і  і 0



1 Джерела фінансування інвес: ниіГіних гіроеьгіів у розрізі підпрограм ‘

(тис

Код

Найменування
джерел КПК'[Ж' 

надходжень

Касові видатки сіаном на 01 
січня звітного періоду

заі альнни 
фонд

спеціаль
ний

фонд

Підпрограма І

Інвестиційний 
проект 1

На()хо()жепия 
із бюджету

Інші дмх’рс.іа 
фіііаисувашія 
(за видами)

Усього

Голова Генічеська РД

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-начаз
відділу фінансового управління 
Генічеської РДА

План видатків ийтного 
період\

разом
„ спеціаль- заі альнии

етгіого

г[)ОНД

7

(підпис)

(підпис)

НІНІ
фонд

8

разом

І Ірогноз видагків до кінця 
реалізації інвесіііційного 

проект\ '

„ спеціадь- заі альнии
, НІНІфонд ,фонд

10 І І

разом

__О С Воробйов__
(ініціали та пріавищс)

_  Л. В Боброва __
(ініціали та пріївищс)

грн)

І іояснення 
. що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

13


