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Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) 

2. 0310000
(КПКВК МБ) 

3. 0312180

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)

Генічеська районна державна адміністрація 
(най.мсну'вання відповідального виконавця)

0726__Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (най.мснування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _19631,768 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  18532,409 тис. гривень
та спеціального фонду - ___1099,359_тис. гривень.

5 . Підстави для виконання бюджетної програми _Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон 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 відшкодування вартості лікарських 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 
для місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров’я», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014р. № 836 «Про деякі питання



\
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів».

Рішення XX сесії VII скликання Генічеської районної ради від 24 грудня 2016 року № 264 « Про районний бюджет на 2017 рік», 
рішення ХХІ11 сесії VII скликання Генічеської районної ради від 24 березня 2017 року № 308 «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 XXIV сесії VII 
скликання Генічеської районної ради від 28 квітня 2017 року № 3]7 «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 сесії Генічеської районної ради від 25 травня 2017 
року № 333 «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 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 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік», рішення XX VIII сесії VII 
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», рішення XXX сесії VII скликання Генічеської районної ради від 12 грудня 2017 року № 412 «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» .

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній6_ Мета бюджетної програми 
допомозі._____

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

N з/п І КПКВК І КФКВК І Назва підпрограми
8 Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

тис грн)
N

з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної „ „ , Спеціальний2 Загальний фонд ,програми ^ фонд Разом



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

населенню
1 0312180 Забезпечення надання населенню 17157,189 

первинної медичної допомопі за 
місцем проживання (перебування)

1083,859 18241,048

2 Забезпечення збереження 1375,220 ■ 
енергоносіїв

15,500 1390,720

Усього і 18532,409 1099,359 19631,768

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)
Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело

інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

0312180 Первинна медична допомога 
населенню

0312180
Забезпечення надання населенню 
первинної медичної допомоги за 
місцем проживання (перебування

—

1 1 затрат



К-сть установ О д Звіт мережа 1
1.1 по ш татам  і

коIгпшгента̂ ^
1.2

К -сть шт. посад Ш т. пос. 273,75

1.3
У т.ч. лікарів Ш т. пос. 52,75

2 ПрОД̂'К'П'

2.1 К-сть прш фігаїеного населення осіб
Ф орма 20

59898

2.2
К-сть пролікованих хворих

тисяч осіб 179.1

3 еф ек т іїв н о с із

3.1 К ількість прикріпленого населеш ш  на 1 л ік а р я , одш ш ць Звіт мережа 1135,5
який надає первинну допомогу по ш татам  і

3.2
коїггингеїггалі

С ередня кількість відвідувань на 1 лікаря одш вщ ь 4,2

4 ЯКОСТІ

4.1 Забезпечеш ія повнота охош іеш ія профьлактач. 
ш е їш сш іяза і,%

% Ф о р м а  20 85

4.2
-;оіна.міка виявлених візуальш іх форм 
онкоза.\ворю вань%

%
12,5

-;ш наміка виявлешзх віш адю в туберкульозу в %

4.3 занедбаних стадиях% 60

З абсзпсчсіііія  збереж ення енергоносіїв

5 з а т р а т

5.1 ОСч:яг видатків на оплату' енергоносіїв та 
комунальних гіослут

5.2 О плата водопостачаїш я Тис.грн Видатки по 
звіту' ф. 2

20,000



5.3 О іп ата  електроенергії Т и стр и Видатки по 
звіту ф. 2

443,220

5.4 О ааата  природного газу Тис.грн Видатки по 
звіту ф. 2

150,000

5.5 Оплата ішштх енергоносіїв Т ис.ірн Видатки по 
звіту ф 2,ф.4

777.500

5.6 Зшлільїш площ а прютішсііь М2 Свідоіггво про
право
власності

11523

5.7 Площа п ри м іщ ен ь, що опалюютт>ся М2 С відоцтво ПІХ)
право
власності

9366

6 ПрОД)ТчТ\- 1 І
1 1

6.1 Обсяг спож ю ш ш я ен^)горсс^рсів в іип>ральіюм. 
вираженні у т.ч.

—

6.2 Водопостачання Тис. мЗ Згідно
рахунків
постачальника

3,5

6.3 Е лектроаічтгії Тис.кВт в рік Згідно
рахунків
постачальїооса

173,4

6.4 Природного газу Тис.МЗ Згідно
рахунків
постачшіьни
ка

18.8

6.5 Іішшх енергоносіїв Т Згідно
рахлюсів
постачальника

213.0

7 еф екти вн ості '

7.1 С ередній обсяг спожившася ком>ішльшгс послуг ’ 
та  енергоносіів,у т.ч.

7 .2 Водопостачання м З/Ім 2 загальной площ ади Згідно
разрахлюсів

0 .3

7.3 1 Електроенергії
1

кВ т/Ім 2  загальной площ ади Згідно
разрахушсів

15,05



П риродного газу м З/Ім 2  загальной ш іощ ади Згідно
разрах>'нків

1.6

Інших енергоносіїв т/1м2 опал.пл. Згідно
разрахунків

0.020

8 Я К О С Т І

8.1 Д ш іам іка обсягу сііоживаш ія енергоресурсів у 
т.ч.

8.2 Водопостачання % 181,4

8.3 Електроенергії % 78,82

8.4 П риродного газу % 85,2

8.5 Інш их енергоносіїв % 1 87.80

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ̂ (тис. грн)
Ко
л Касові видатки станом на 01 

січня звітного періоду
План нила;ків звіт ного 

періоду
Найменування

джерел КГ1КВК 
надходжень

Прогноз видатків до кінця 
реал і за ці І І н в ес г и ці Гі н о го 

проекту'

загальний сиеціаль- заіадьнии сиешлдь- загальний загальник спеціаль-разом , _ , разом ,фонд ниифонд  ̂ фонд фонд мий фондфонд ИИЙ (|К)НЛ

1

Усього

Перший заступник голови Генічй^^ 

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управлі 
Генічеської РДА

І Іояснення. 
икі

характери
зують

джерела
фінансу

вання

разом6
(ПІДПИС)

(п ід п и с )

О Л.Сищенко__
( ін іц іа л и  та  п р ітв іїш с)

ІО О Бабанін__
( іи і іш и и  г а  п р ізв и щ е)


