
(
ЗАТВЕРДЖЕНО
Иакіи Міністерства фінансів ^'краінн 2(т серпня 2014 року N 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації

№ А іГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
наказ
Фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого (Іянансового органу)

Паспорт
бюджетної програіУіи 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 
(найменування відповідального виконавця)

0731
(КФКВК)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  37672,8 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  36147,8 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 VII скликання Генічеської



районної ради від 24 березня 2017року №308^^

_ Мета бюджетної профами Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення 

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

N з/п КПКВК Г КФКВК ’ Назва підпрограми

8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

 ̂ Підпрограма / завдання
, 2

N
з/п КПКВК КФКВК бюджетної програми'

1 2  3 4

І 0312010 0731 Забезпечення надання населенню
стаціонарної та амбчлаторної 
допомоги

Загальний
фонд

5

Спеціальний
фонд

(тис. грн) 

Разом 

7

Забезпечення
енергоносіїв

Усього

32946.2

3201.6зоереження

36147.x 1.̂ 2.>.0

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

1513.0 34459.2

12.0 3213.6

37672,8

Назва регіональної цільової програми та підпрофами т - л. ̂  ̂  ̂  ̂ КПКВК Загальний фонд

Усього

10 Результативні показники бюджетної прог рами у розрізі підпрограм і завдань 

КПКВК Назва показника Одиниця вимірч

2 .3 4

Спеціальний
фонд

4

(тис грн) 

Разом 

5

з/п

І

Джсрісло ін(|юрмації Значення показника 

6



0312010
а

ЗаОс лісченмя ііалаїїіія
ііасслсіїїіи) сіакіиііаріїоТ іа 
амбу. іа юріїо-ііо. іік. ііііічіїої
ІОІІОМОІ II

«ітрат

кількість \станов 

кількість штатних одиниць

у т ч лікарів

фахівців ! баловою та неповною 
вищою освітою

молодший медперсонал 

спеціалісти (немедики) 

інший медичний персонал

кількість ліжок у лвичайних 
стаціонарах

кількість ліжок у стаціонарах 
денного псрсбувння

прод\к-ту

кількість ліжко-днів у лвичайних 
стаціонарах

кількість ліжко-днів у стаціонарах 
денного переб> вання

кількість лікарських відвідх вань (у 
поліклінічному відділенню)

проліковано хворих у стаціонарі 

ефективності

лавантаженість ліжкового фонду у 
лвичайних стаціонарах

лавантаженість ліжкового фонду у



од. лвіт по мережі. шт;іта\ і 1
контннгента.ч установ

од. лвіт по мережі, штата.х і .318 ..5
контннгента.ч у станов

од. лвіт по мережі, штатах і 11.̂ .2.3
контингентах установ

од. твіт по мережі, штатах і 20.3.7.x
контингентах у станов

од. івіт по мережі, штатах і 107.2.3
контингентах установ

од. 5ВІТ по мережі. штатах і 4.0
контингентах установ

од. ІВІТ по .мережі, штатах і 86.2.3
контингентах уетаиов

од. Ф 20 220

од. Ф.20 .36

тис.од Ф.20 72.6

тис. од. Ф.20 7.8

осіб Ф.20 369200

осіб Ф.20 7800

днів Ф.20 .3.30

днів Ф.20 139,3



[стаціонарах денного п^'^бування

Ісередня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

ЯКОСТІ

■рівень виявлення тахворювань на 
ранніх стадіях

[виявлення тахворювань у осіб 
праце здатного віку

■зниження рівня захворюванності 
порівняно "З попереднім роком

зниження пока зника летальності

ЗаОсзпсчеіііія збсрсжсіііія 
снергоіккіТіз

затрат

обсяг видатків на оплату 
енергоносіїв та комунальних 
посл\г

З них на:

оплат\ водопостачання

оплатч електроенергії

оплату природного га зу

оплата інших енсргоносіїв(ву гілля)

продукту

обсяг споживання енергоносіїв у 
натуральному виражені

водопостачання 

електроенергії 

природного га зу

ВЧ ГІЛЛЯ



(  , ___ _______ ч
днів Ф.20 9.7

% Розрахунковий показник звіту 31.9

% Ро зрахунковий пока зник звіту 81,4

...... ............... _____
% Ро зраху нковий пока зник 24,1

...... ............ ............
% Ро зраху нковий пока зник 0.1

■ -------- —

тис грн.

ТИС.фН. Ф2 56.0

тис. грн. Ф2 1312,0

тне грн. Ф2 1788.0

тне.грн. ф.2 45.6

тис.м.’ ЗГІДНО раху нку від 
постачальника

6,2

тие.квт/год ЗГІДНО раху нку від 
постачальника

.547.2

ти см .' ЗГІДНО раху нку від 
постачальника

200,0

т ЗГІДНО раху нку від 12
постачальника



СІІЮКТИВНОСТІ
(С

середній оосяг споживання 
комунальних послуг та 
енергоносіїв

((

водопостачання на 1 .м2̂  иігальної 
ПЛОЩІ розра.\> нковий показник 0.41

електроенергії кВт/гол на Ім  ̂
іаппьної площі розра.хунковиГі показник ,36.1

природного гат> на 1 запільної 
площі розрахунковий показник 1.3.2

вугілля т на їм загальної 
площі рюзра.ху нковий показник 0.001

якості

динаміка споживання ком> нальних 
посл> г та енергоносіїв порівняно ч 
попереднім роком

«//о
и
І

водопостачання % 70.0

СЛСкТрОСНСрГІІ %; 77.1

природного га і> % 126.0

ВУГІЛЛЯ % 0

1 Джерела фінансування і н вести ці ґі них проектів у розрізі підпрограм

Код

Найменування
джерел іКПКВК 

надходжень загальний
і фонд

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

спеціаль
ний разом

І
9

фонд

5

Підпрограма 1

План видатків звітного 
періоду

загальний
фонд

спеціаль
ний разом

фонд

8

(тис. грн)

Прогноз видатків до кінця Пояснення
, що

характери
зують 

джерела

реалізації інвестиційного 
проекту

загальний 
і фонд

10

спеціаль
ний разом фінансу

ванняфонд

11 12 13



Інвеспщмінті 
проект І

Иа()\'о().»ссіпія 
і  і  6ю()>нсту

ІНШІ (Ум ере.иі 
ф іііа іісуааіп ія  
(ш  вшісілпі)

Усього

Голова Генічеська

ПОГОДЖЕНО

Р П \ І І ^  ^ЙАЯЙ)В0- 5.
’ЛодАгеькогоГ^

V ЗДПШЯНЯ/* -® ’
Ш АТУУ і̂  ^;/

Начальник фінансового уп р а^  
Генічеської РДА

(підпис)

(підпис)



___о  С Вороойов
(ініцігии та прітвишс)

___Ю О Ьабанін
(ініцігии та пріївшис)


