
с ЗА Т В Е РдаЕ І^
Наказ Міністерсіва фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
(наймснл вання головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
16.05.2017 № 228 
наказ
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(найменл вання 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. 0312180

Генічеська районна державна адміністрація 
(наймену вання головного розпорядника)

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменутання відповідального виконавця)

(КПКВК МБ)
0726__Первинна медична допомога населенню

(КФКВК) ’ (найменування бюджетної програ.ми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - __17679,7__тис. гривень, у тому числі загального фонду - ___16773,8____ тис.
гривень та спеціального фонду - ____ 905,9___тис. гривень.

5 . Підстави для виконання бюджетної програми ^Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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», наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.10.2005. №308/519 «Про впорядкування умов оплати 
праці закладів закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення,спільний наказ Міністерства фінансів України, 
Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010р. № 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 
26.08.2014р. № 836 «Про де яки питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», рішення 
ХХ11І сесії VII скликання Генічеської районної ради від 24.03.2017 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 28.04.2017 року № 317 «Про внесення змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 
24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік».



( (
6_ Мета бюджетної програми__Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній

допомозі.

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

N з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п кпквк КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми ^ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом1 2 3 4 5 6 71 0312180 0726 Забезпечення надання 
населенню первинної 
медичної допомоги за місцем 
проживання (перебування )

15763,6 і 890,4 16654,0

2 Забезпечення збереження 
енергоносіїв

1010,2 15,5 1025,7

Усього 16773,8 905,9 17679,7

тис. грн)

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми

1 2

кпквк Загальний фонд 

З

(тис. грн) 

Спеціальний фонд 

4

Разом

5

Усього



10. Результативні показники бюджетної програми тзрізі підпрограм і завдань

N
з/п
1

кпквк
2

0312180

Назва показника

Забезпечення надання 
населенню первинної 
медичної допомоги за 
місцем проживання 
(перебування

затрат
Кчпь установ 
К-сть шт. посад 
У т.ч. лікарів

ііродук-іл

К-сть пімпфіпленого населення 
К-сть пролікованих хворих

ефекгнвіїості

Кількість прикрішеноіо населення 
на 1 лікаря, який надає первинну’ 
допомогу
Середня кількість відвідувань на І 
лікаря

якчісті

Забезпечення повноти охошіешм 
профьлактич. щеаленнями,% 
-динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань%
-динаміка виявлеїшх вішадків 
туберкульозу в занедбаних стадиях%

Одиниця виміру Джерело інформації 

5

Значення
показника

Од
Шт. пос.

осіб

.тисяч осіб

одаїипь

ОДІЙПЩІ.

%

Звіт мережа по інтатм 
коїтшгентам

Статистичні дашгі

Звіт мережа по інтатм і 
коттапеїггам

Форма 20

1
2 73 .75
52.75

5 9 898

179,1

1135,5

4,2

85

12,5

60

Забезпечення збереження



енергоносіїв

їатрат

Обсяг видатків на ошіату енергоносіїв 
та комунальних послуг

Ошгата водопостачання 

Оплата атектроенергії 

Оплата природного газу 

Оіиата інших енергоносіїв 

Запьтьна шіопщ приміщень

/Гис.ірн

Тис грн 

Тис. гри 

Тис.грн 

Ш

ІТюща приміщень, що опалюються М2 

ііроя'кту

Обсяі' споживашія енергоресурсів в 
натуратьном. вираженні у т.ч.

Водопостачаїшя
І

Гіпектроенергії 

Природного гачу 

Інших енергоносіїв

ефект НВІІОСТІ

Тис. мЗ 

Тис.кВт в рік 

і Тис.МЗ

Середній обсяг споживання 
комунальних послуг та енергоносіїв.у 
т.ч

мЗ/1м2 заі атьной шюпіади

Водопостачаїшя 

Ьіектроенергії 

Природного газу 

Інших енергоносіїв 

якості

мЗ/1м2 загатьной іпощади

кВт/Ім2 чагатьной шюшади 

мЗ/1м2 чагатьной шющади 

т/1м2 опат.пл.

Динаміка обсягу споживашія 
снері'оресурсів у т.ч.

Водопостачаїшя

Іілектроенерпї

%

%



'
'
.

Зіідно разрахунків
'

20,0
, Згідно разрахунків 443,2
Зі'ідно разрахунків 150,0
Згідно разрахунків 412,5
Свідоіггао про щзаво власності 11523

Свідоіггво про право власності 9366
■

Згідно разрахунків ........ . 3,5 'І
Згідно разрахунків 173,4
Зі'ідно разрахунків І8.8
Зіідно разрахунків 158,6

Згідно разрахунків І

Згідно разрахунків 0 ,з '
Згідно (мзрахутзків 15,05

‘ Згідно разрахунків 1.6

Зі ідно разрахунків і 0.017

Зі'ідно разрахунків 181,4
Зіідно разрахунків , 78,82



Іір: ;іо;ілоі(> і;і!\ ''і> 'Зі і.ЧіК) |\п іх і\\ іКІи

Ііііі:;і\ оиср іо ікк іш  "о Зп .ш о |хіііхі\ \  ікш

І Д/кере.іа фінансування інвестиціннн.х проек'гів у розрізі пілнроі рам "(зис грн)

85,2

65,73

Ко
д

Найменування
джерел К'ПКПК 

надходжень

Касові видатки станом на 
ОІ січня звітного періоду

План видатків звітного 
періодч

Прогноз видатків до кінця Пояснення 
реалізації інвестиційного . т о

проекту

Підпрог рама І

Інвестиційний 
проект І

Нсі()Х()(ПК‘ЄПИЯ 
і  і  бкхШ 'ст у

Інш і ()жерс:іа  
(І)інансут ішя  
(ш  вшкімн)

загальний спеціаль- загальний спеціаль- загальний, „ , разом , „ . разом ,фонд НІНІ фонд фонд нии фонд фонд

спеціалг.
ний

фонд

харакіери- 
зутоть 

джерела 
разом фінансу

вання

І2 ІЗ

Інвестиційний 
проект 2

Усього

Голова Генічеської

ПОГОДЖЕНО:

Заступник начальника- 
відділу фінансового управління 
Генічеської РДА

джетного

(підпис)

(підпис)

__о  С Воробйов__
(ініціали та прізвище)

___ Л.В Боброва
(ініціали та прізвище!


