
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
(ішймснукіннм головного ро’іпорядннкії коштів місцевого бюджету)
01.12.2017 №601
наказ
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
01.12 2017 N64

Паспорт
бюджетної програми .місцевого бюджету па 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) 

2. 0310000
(КПКВК МБ) 

3. 0312180

Генічеська районна державна адміністрація 
(наймсю'вання головного ротпорядннка)

Генічеська районна державна адміністрація 
(ш)й.мснування відповідального виконавця)

0726__Первинна медйчна' допомога населенню
АУ,,- - (КПКВК МБ) (КФКВК)і;!г;:у:- (наймствання бюджетної програми).;--• і  —  .........

-4; Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань- ^19040,07§-тис гривень,-уутому.чмслі.загального фонду-> ,̂-47%5.745 .̂тиб.-тривень-> 
та спеціального фонду - ____1074,360_тис гривень.

5 . Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України, Зашіші(України «Про • місцеві’ 
державні адміністрації» та інші законодавчі акти, Постанова Кабінету Міністрів від 10 березня 2017 року № 181 « Про затвердження Порядку 

;„та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкоі^ання вартостідпкарса>сііх:засобів для лікування окремих" 
захворювань». Постанова Кабінету Міністрів від 17 березня 2017 року № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів», наказ 
Міністерства охорони здоров’я України від 05 жовтня 2005 року №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці закладів охорони здоров’я 
та установ соціального захисту населення, спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 
26 травня 2010 року № 283/437 «Про деякі затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання

І



г%

для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров’я», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р № 836 «Про деякі питання
"*;:з{іщювадженнятірограмно-цільовогО;: методу складання та виконання місцевих _бюджетів>), _.Т____________
'' •• Рішення XX сесії'УІГ сйїЛікання ГеніЧеської районної ради від 24 ґр^дня 2016 року № 264 « Про районний бюджет на 2017 рік»,
• рішення ХХІП сесії VII скликання Генічесьі^ої районної ради від 24.березня 2017 року № 308 «Про внесення змін до рішення XX сесії 

•"••Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 ро‘ку‘№’ 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення ХХІУ^^сесії VII 
скликання Генічеської районної .ради від. 28 квітня 2017 року № 317 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічесї?кої.рднонної ради VII 

''бОклйкання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік». Рішення сесії Генічеської районної ради від 25 травня 2017 
року №133 «Про внесення змін до рішення XX сесі'г Генічеської, районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 26.4 «Про районний. .""'

• бюджет на 2017 рік», рішення сесії.Генічеської районної ради від 08:серпня 2017 року № 351 «Про внесення змін до рішення XX сесії
• Генічеської районної ради VII скликання від 24‘грудня 2016 роК'у №'264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XX VIII "сесії УТІ 

скликання Генічеської районної ради від 26 вересня 2017 року № 375 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради 
VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XX VIII сесії VII скликання Генічеської 
районної ради від 26 жовтня 2017 року № 392 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 
2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XXX сесії VII скликання Генічеської районної ради від 22 листопада 2017 
року № 404 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний 
бюджет на 2017 рік»

Розпорядження голови Генічеської районної державної адміністрації від 17 травня 2017 року № 231 «Про внесення змін до 
розпорядження голови районної державної адміністрації від 28 квітня 2017 року № 213 «Про внесення змін до показників районного бюджету 
на 2017 рік», розпорядження голови Генічеської районної державної адміністрації від 30 жовтня 2017 року № 520 «Про внесення змін до 
показників районного бюджету на 2017 рік» .

6_ Мета бюджетної програми 
допомозі. ___

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній

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

N з/п [ КПКВК КФКВК Назва підпрограми
8. Обсяги фінансування бюджетної програ.ми у розрізі підпрограм та завдань

тис. грн)
N І.-І-ІІ/-ПІЛ Підпрограма / завдання оюджетної , Спеціальний, КПКВК КФКВК  ̂ 2 Загальний фонд ,програми ^ фондз/п Разом



1 2 3 1 4 5 6 7
0312180 0726 Первинна медична допомога 

населенню
1 0312180 Забезпечення надання населенню 

первинної медичної допомопі за 
місцем проживання (перебування )

16760,495 1058,860 17819,355

2 Забезпечення збереження 
енергоносіїв

1205,220 ■ 15,500 1220,720

Усього 17965,715 1074,360 19040,075

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми7
КПКВК Загальний фонд 

2 ~ З

Спеціальний фонд 

4

(тис. грн) 

Разом

Усього І

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

з/п
1

^КПКВК;- - 
—

Назва показника ........  Одиниця виміру - . Джерело І Значення

- 2- :;-3
інформації [ показника"’’

5 ——'6 .у

•І
.населенню 
Забезпечення надання населенню

- — І2180.^п^вннної медичної допомоги за-------------------------— „
-4.—^ ----- г'-м'юием проживання (перебува15її------------------ —---------т затрат



■ К-сп> \'стаііов Од
1̂ 1_ _  _  

_І Е1*_’ Г Т  .1 *. Уі~. 17 ~ -.'Чідіійтяіьіі 11.'Г2 — — -  -  ---------

1.2 -------------- ~тс-сть ші.~іюеаж~ — — “Тіїтос:—

1.3 •
у т.ч лікарів 111т. пос.

■ 2• ■••» -ч.-
. - . . ----  _ . . .
ііро;і>’К7Л’

•!2 :і --‘ І • ■ 'К-сть ііргафішісігого іиссчсшія ' '.... - ■ ’ о̂об
?
2.2

К-сть ііро;ііковашіх хворих
тисяч осіб

3 ефективності

3.1 Киьктсл> прнкріїїтоиого ііасігісшія на 1 лікаря 
який налає псрвшпі>- доіюмоі у

, одишаш

3 2 Сс|х;:шя кІлькісП) вілвіл>ваіп. на 1 лікаря ОДИІІШЦ.

4 ЯКїїСТІ

4 1 За(Ч; иісчошія новнотн охоплення профітактич. 
шеіітсшіяхаї,%

•/.

4 2
-ЛШіаміка вняв.'ісшіх вітуа;іьіін\ (]юрм 
оико кіхворювань%

%

-;шшіміка виявлених вшіадків туберкульозу в %
4 3 занслбаїшх стадиях%

ЗиГн.*інечсннн ібереженнн еііергоносГїв

5 затрит

5.1 Обсяі видатків на оплату енергоносіїв та
комуиаііьиих послуг

5.2 Оіпата водонос гачаїшя Тис 1̂111





5.3 Оатата е.тсктроенеріті Тис.грн Иидатки по 
звіту ф. 2

443,200

5.4 Оатита природного іату Тис.грп Ви;іатки по 
звіту ф 2

150,000

5.5 Оіьтаїа ішшк снергопосіж Тис.грн Видатки по 
звіту ф. 2,ф.4

607,500

5.6 Зшо;іьна іьтоша іфиміїїіспь Ш Свілошво про
ІІ)Х1В0
власності

11523

5.7 Іітоіка при.міїиснь, 1110 опатююл.ся Ш Свідоцтво про
пр̂ шо
в;іаспості

9366

|61
ІірОДЛКТЛ'

6.1 (Хісяі спожішання енсрі орес\рсів в иатл-ратміом 
в»їражешл у т.ч.

6 .2 Водопосгачашм Тис. мЗ Згідно
рач\ііків
ііостачатьішка

3,5

6.3 Електроенергії Тис.кБтв рік Згі;шо
ра\>ііків
постачальшоса

173,4

6.4 Природного газу Тис.МЗ Згідно 18.8

■рл .ІІШШХ енергоносіїв ■ ^ іт
н

рахчіисів 
поста ча:іь)ш 
ка

*? •. Зпдю 
* ‘рвхунігів' 1«7,6І --- »і-

„-..-1..... постачальника ]
7 сфсктипжісгі

--------------(.... - ->С«реяіУ>-обся^спожііваюи-іюиуітяі>ни\-іюбяуг -
та енергоносіїв.у т.ч.

П̂ .2-

7.3

Водопостачаїод - ~  

Клсісіїюсисргії

---- :мЗЛм2лапіяівяійшпошали— Зггаио~‘ гг - -ОгЗг-^.-- т-
ратра\\тпов

кВт/1 м2 тшальїіой атоіиа;іп Зі іді ю
1>атріі\>тпсів

15.05



7 .4 П р и р о л іо го  газ> |.чЗ/Ім2 іага їьн о й  іи ощ ад н  Згілно 
І ___  _ _ разра.\ліікю

1.6

;ЙйішіуГіедіортоноШ£ опійіліл,' ■ . їЗ п я їо
І раіра\\і<к ів

8
......... ....... Ч ■ ■ ■ ------------ ------------------- І
І ІЯКОС11

■8.1 , . Діша.міка цСсягу сііожиішіциі еисргорссчрсів у 
1 - ‘ 'т.Ч.

І8.2 . ^  ! Водопостачання [ -  • '•

8 3
8.4

8.5

. ,Е;ісктр(х:іісргіі - 

І Іри рояіого  газ\'І
ІІШШХ енергоносіїв

%

.184,4

78;82
~^ ,2
77,33

Т >А ’

11. Джерела фінансування інвестнціГжих проектів у розрізі підпрограм (̂тис грн) 

Код
І

Найменування
джерел КПКВК І

надходжень , загальний
І фонд

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проектуй

спеціаль- „ спешаль-' загальнийнии І разом , нии разом
фонд і '*’°™ фонд

І
І

1 2
Усього І

Голова Генічеської РДА 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління 
Генічеської РДА

8

загальний
фонд

10

спеціаль
ний 

і фондІІ П
разом

12

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання
13

/
_О.С.Воробйов__

- ї ій іц іа .іи  та  пр і їв и ш с )
ч

ц
5 !̂___Ю.О.Бабанін__

.с А ( ін іц іа л и  та  п р ізв и щ е)
ь>'


