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Наказ ро’зпоря 1Ч1ІЙ лок\ меіп
Розпорядження голови Генічесі.кої районної лер.кавної 
алміністрації
( н;іймсн> вгіння головного ро шорялтікн коштів місцевог о ою .іж сгч )
18 08 2017 ЛІ- 380 
наказ
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(наймсн\ вання місцевого фін.інсового орган>)
18.08.2017 N 40

НАС МОР І
біолжет мої іірої рамп місиеїзоіо біолжеіу па 2017 рік

Генічеська районна державна адмінісірація 
(наймен\вання головного роіпорялннка)

__Генічеська районна державна адміністрація
(най.менхвання відповідального виконавця)

0731
(КФКВК)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(най.менування бю дж етної програми)

4 Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  39350,7 тис гривень, у тому числі загального фонду 37825,7 тис гривень та 
спеціального фонду -  1525,0 тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція Украіни(Закон 254,'96), Бюджетний кодекс України, Закон \'краіни «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 га 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 ад.міністрації» та інші законодавчі акти, рішення XX сесії \'П скликання Генічеської 
районної ради від 24 грудня 2016 рок\’ № 264 « Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХХ1І1 сесії \ ’П скликання районної ради від 
24 березня 2017року .У«308, рішення XXIV сесії Генічеської районної ради \'П скликання від 28 квітня 2017року №> 317, рішення ХХУ сесії VII 
скликання районної ради від 25 травня 2017 року № 333, рішення XXVI сесії VI! скликання районної ради від 08 серпня 201 7року № 351.

_ Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги ла збереження здоров'я населення



\
Підіїрої рамп, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N 3/0 К'ІІК'ВК КФКВК Назва підпрограми

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

^ КНКВК КФКВК з/п
Підпрограма / завдання 
бюджетної програми ‘

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0312010 0731 Забезпечення надання населенню 
стаціонарної та амб>латорної 
допомоги 34458.3 1513.0 35671.3
Забезпечення збереження 
енергоносіїв

3367.4 12.0 3376.4

Усього 37825.7 1525.0 36.35 0.7

0 Перелік регіональних цільових ироірам, які викот югься \ складі бю.тжеі иої програми

Назва регіональної цільової проірами іа підпрограми КНК'ВК (агальниїї фонд Гпеиіальниїі
фонд

4

(тис грн) 

Разом

V'сього

10 Рсз\ льгаї ивні иоказніїки бюлжеіної програми у роз)чи підпрограм і іавдань 

КІІк'ІЇК На ■в.піока’.ника Олинішя виміру

2 ' 4

і; п Джерело інформації ’їнамення ін ка шііка
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КІЛЬКІСТЬ \с іа и о в

КІЛЬКІСТЬ шт.ітнич олиииць

> г ч лікарів

([іамвців 1 ба ’.овою та неповною
в и щ о ю  ОСВІТОЮ

мо.лолшіпі медперсонал

спеціалісти ( нсмелики)

ІНШИМ меличнии персонал

КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК \ лвичанни.х 
стаціонарах

КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК > стаціонарах 
денного переб> вния

пролукл)

КІЛЬКІСТЬ лгжко-лнів у лвичаиних 
стаціонарах

КІЛЬКІСТЬ лгжко-лнів у стаціонарах  
денного пере6 \ вання

КІЛЬКІСТЬ лікарських відвідувань (\ 
поліклінічіюм\ ві.гті.лснню)

проліковано хворих у стаціонарі
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'.ті по мережі. штагач і 
континіенгач установ

іви ПО мережі, шіаіах і 
контингентах установ

’.вп ПО .мережі, штаїах і 
контингентах установ

•.ВІТ по мережі, штатах і 
контингентах установ

;віт по мережі, штатах і 
контингентах установ

(ВІТ по мс|х;жі . штаг.іх і 
контингентах установ

(ВІТ по мережі, штатах і 
контингентах установ
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іііВіїнтажсність ліжкового ф онд\ \ 
івичіінннх стаціонарах

таїкіитажсність л іж ковою  ф он д\ \  
стаціонарах лснното перебування

середня ірнвалість лікування в 
етаціонарі одного хворого

якості

рівень виявлення «іхворювань на 
ранніх стадіях

виявлення лахворювань у осіб  
прансідатного вік\

5НІІЖСННЯ рівня «іхворюванності 
порівняно 1 попереднім роком

інігження пока іннка лсіальності

{аГіоіііечсіжн ібереженмя 
емері омосіїн

іатраг
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п осл \г
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оплата інших енергоносив(в\ гілля)

пр(хі\ кт\

обсяі споживання енеріоносіїв > 
наі\ральном) виїтажені

водопостачання

днів

днів

ДНІВІ

тис.грн

тис гри 

т и с ір н  

тис грн 

тис грн

тис м



\
Ф  20 

Ф .20  

Ф .20

1л‘Л2

0.7

Роіра.ч) нковнй ііокалник ч в т

Р о ’.ра.хх нковин покалннк івітл

Ролра.х) нковиіі покалннк 

Ро ’.рах) нковиіі пока іник

."1.0

81.4

24.1

0.1

!гілнорах\нк> ВІЛ 
посіама.іьник.і

.''.''■■0.4

Ф 2 

Ф 2 

Ф 2

ф 2;ф 4 - :

1412.0 

1'Х.Ч.О 

і: м4



електроенергії 

приролноіо г;п\ 
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серелній обсяг споживання  
ком> нальни\ посл\ г та 
енергоносіїв

водопостачання
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природного га !\

В\ ГІЛЛЯ

якості
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електроенергії

природного га і\

в\ гілля

на І м 2' іагальїіої 
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іплікі ра\> нк\ ВІЛ 
ііОс гам.ільїшка

■>г ілно р а \\ нк> ВІЛ 
гіосгамальника

ігілно р а \\ нк\ ВІЛ 
посгачальника

5X4.2

2ИЧ І

ро '.ра\> мковии пика іник

ролра.\\ 11 КОВШІ ііока шик

ро !ра.ч> нковии пока шик

ролра.чч нковии пока шик

0.41

5Х.Ч

І.ч2

0.002

70.0 

Х.5.0

126.0 

0



І Джерела фінансування інвесіиніГіних проеклів у розрізі підпрограм

( гис. грн)

Код

Найменування

Касові видатки сіаггом на 01 
січня звітного періоду

Плагг видатків гвітного 
періодч

1 Ірог ноз видатків до кінця 
реалізації інвесіиційного 

проект)'

Пояснення 
. що

характергг-
джерел

надходжень
КПКВК

„ спеціаль- заіальнии, нии фонд ,фонд
разом заі альний 

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

„ спеціаль- заіальнии, нии фонд ,фонд
разом

зують
джерела
фінансу

вання

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13

Підпрограма І

ІггвестпціПний 
проект 1

Нсі()Х(>()ЖЄПІІЯ 
і і бюджету

Інші д.ж-ере іа 
фіііаіісувсшіїя 
(іа видами)

Усього

Голова Генічеська РД/

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника-нача; 
відділу фінансового управління 
Ген і чеської РДА

сетного

(підпис)

(підпис)

о  с  Воробгіов __
(ініціали та прізвище)

__ _Л. В Б о б р о в а _____
(ініціали та прізвище)


