
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.20 і 4 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
від 17.12,2018 № 877
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)
Наказ Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області 
від 17.12.2018 № 72
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0200000 
(КПКВК МБ)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000 
(КПКВК МБ)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212010 0731 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4, Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  32198.872 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  30986,372 тис. гривень 
та спеціального фонду -  1212,500 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров'я» від 19.11.1992 № 2801-XII, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-Ш, Закон 
України «Про захист населення від інфекційних хвороб» від 06.04.2000 № 1645-ІІІ, наказ МОЗ №308/519 від 05.10.2005р. «Про 
впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення», Наказ Міністерства



фінансів України, Міністерства охорони здоров я України від 26 травня 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 
фінансів від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2017 року № 20/6 «Про районний бюджет на 2018 рік», розпорядження голови 
Новопсковськоїрайонної державної адміністрації Луганської області від 18.05.2018 року №266 «Про внесення змін до районного бюджету на 
2018 рік», рішення Новопсковської районної ради від 01.06.2018 №22/5 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», 
розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 20.06.2018 № 337 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 04.07.2018 
№ 400 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області від 25.07.2018 № 421 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області від 18.10.2018№ 721 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», 
розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 23.10.2018 № 729 «Про внесення змін до 
районного бюджету на 2018 рік», рішення Новопсковської районної ради від 29.10.2018 №25/6 «Про внесення змін до районного бюджету 
на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 19.11.2018 № 784 «Про 
внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської 
області від 23.11.2018 № 794 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 28.11.2018 № 810 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік», рішення 
Новопсковської районної ради від 11.12.2018 №27/2 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№ з/п кп квк КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом
1 2 3 4 5 6 7

1 0212010 0731
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню 30986,372 1212,500 32198,872
Усього 30986,372 1212,500 32198,872



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

Назва регіональної цільової програми та підпрограми к п к вк Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

Усього 0 0 0

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завданьIV. 1 
№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 0212010 Б агат о п р о ф іл ь н а  стац іо н ар н а  м ед и ч н а  д о п о м о га  н асел ен н ю
Показники затиат:

кількість установ од. Мережа розпорядника 1

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 393

кількість ліжок од Звіт лікувально-профілактичного закладу 170

Показники продукту: ---------------------------------------------------- ------------------------
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис. од статистичні дані 56,358

кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистичні дані 5812

півень захворюваності на 100 тис. нас. осіб Статистичні прогнозовані дані 152182,7

Показники ефективності: __________________________ ______________
середня тривалість лікування в стаціонарі одного 
хворого

дн.
розрахунок 9,59

завантаженість ліжкового фонду у звичайних 
стаціонарах

дн.
розрахунок 301

Показники якості: ________________________________________ ________________
зниження рівня захворюваності порівняно з 
попереднім роком

% розрахунок 3,8



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'1'
(тис, грн.)

Код
Найменування

джерел
надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня 
звітного періоду

План видатків звітного періоду
Прогноз видатків до 
реалізації інвестицій 

проекту3

сінця
ного

Пояснення,
що

характеризую 
ть джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальни 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Усього
Код функціональної класифікації видатків

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затв
3 . . . . .  Прогноз видатків до кінця реалізаці

Г олова Новопсковськоїі 
адміністрадіійЛ^ссанськ

■'Довопсіссі

Н;

еті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм), 

іється з розбивкою за роками.

(підпис)

01

ї області
(підпір

Л.А.Латишева
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


