ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Піщанська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Піщанської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
_________________ № _____

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1. __0200000___ __Піщанська районна державна адміністрація____
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. __0210000___ _ Піщанська районна державна адміністрація ___
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. __0212111___ ___0726_____ _
Первинна медична допомога населенню,що надається центрами первинної
медичної ( медико-санітарної) допомоги. _____________________________
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3070,351 тис. гривень, у тому числі загального фонду –
3055,800 тис. гривень та спеціального фонду – 14,551 тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми
 Нова редакція Бюджетного кодексу України від 8.07.2010 р.
№ 2456-VI
 Концепція реформування місцевих бюджетів, затверджена розпорядження м Кабінету Міністрів України
від 23.05.2007 р.
№ 308-р (зі змінами від 21.07.2010 р. № 1467-р)



Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами від 30.09.2016 р. №860

Наказ Міністерства фінансів України «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та
кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 р. № 96 (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627)


Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 р. № 608 «Про затвердження Методичних
рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. № 13)

Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України «Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
від 26.05.2010 р. № 283/437 (із змінами від 25.07.2013 № 693/633) на 2016-2020 роки
Розпорядження голови облдержадміністрації від 26.09.2017р.№ 671 «Про розроблення проекту Програми економічного і соціального
розвитку області на 2018 рік»
Розпорядження Піщанської РДА № 260 від 22.06.2018р.

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
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№
з/п
1

КПКВК КФКВК
2
0212111

Підпрограма/завдання
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

4

5

6

7

3055,800

14,551

3070,351

3055,800

14,551

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3
Завдання 1

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

Усього
Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

3070,351
Разом

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

2

1

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

1

2

3

4

5

6

1

0212111

Завдання 1
Забезпечення надання
населенню первинної медичної
допомоги за місцем
проживання (перебування)
Затрат
Кількість штатних посад
в т.ч. лікарів, які надають
первинну допомогу
Кількість ліжок у денних
стаціонарах
Продукту
Кількість прикріпленого
населення
Кількість відвідувань
Кількість пролікованих хворих
Ефективності
Кількість прикріпленого
населення на 1 лікаря, який надає
первинну допомогу
Середня кількість відвідувань на
1 лікаря
Якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями
Динаміка виявлених візуальних
форм онкозахворювань в
занедбаних стадіях

Од.
Од.

Звіт по мережі ф.3-4
Звітні форми №17,20

Од.

Звітна форма №20

33

Осіб

Форма № 025-8-1/0

16903

Тис. од.
Тис.осіб

Звітна форма №20
Звітна форма №20

40,6
2,1

Од.

Додаток 6 до наказу МОЗ №1
від08.01.04

1300

Од.

Додаток 8 до наказу МОЗ №1
від08.01.04

%

Форма 063/о

%

Звітна форма №35-здоров

101,5
13,0

3123

60,2
10

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

Код

Найменування джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

План видатків звітного
періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
3
проекту
джерела

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

фінансування

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)
…
Інвестиційний проект 2
…
Усього

КПКВК

3

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного
проекту3

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Пояснення, що
характеризують
джерела
фінансування

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

х

х

х

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
1

2

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Перший заступник голови райдержадміністрації

________

Д.Д.Денисов

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

__________

Т.Г. Студенянська

