ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 рок\ № 836 (у оедакції наказу Міністерства фінансів
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної
державної з тміністраиії Луганської області
від ОЗ.СЇ. 1РІ9
№
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет}')

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1. 02
(КПКВК МБ)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Новопсковська районна державна адміністрація Л* ганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0212 П
0726 «Первинна медична допомога населенню що надається центрами первинно: медичної (медико - санітарної) допомоги»
(КПКВК МБ) (КФКВК)
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду - 0 гривень.

53ft 8 гривень, у тому числі із загального фонду -

255 48 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 0Ь липня 2010 року №2456-VI (зі змінами)
Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
Наказ МОЗ № 308/519 від 05.10.2005р. "Про впорядкування умов оплати праці прац.вникіч з а к л а д і охорони здоров'я та установ соціального
захисту населення "
Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (із змінами від 02.12.2014 р. №1194);
Наказ Міністерства фінансів України від 14.02.2011 р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № 1488 та від 14.12.2011 р. №1627)
Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 "Про затвердження
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

і

Закон України від 23.11.2018р. № 2629 - VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";
Наказ МФУ № 608 від 17.05.11 р. «Про затвердження методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм
із змінами і доповненнями, внесеними наказом Міністерства фінансів України від 12 січня 2012 року N 13;
Наказ МФУ від 20.09.2017 р. № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів»;
Рішення Новопсковської районної ради «Про затвердження районної програми ф ; нансової підтримки Комунального некомерційного
п'дприємгтва «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки» № 26/2 від
12.11.2018 о.;
Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»;
Розпорядження голови НОВОІІСКОБСЬКОЇ районної державної адміністрації Луганської області від 0 2 . 0 5 . 2 0 1 9 року № 1 6 5 «Про внесення змін
до районного оюджету на 2019 рік»;
Рішення Новопсковської районної ради від від 21.06.2019 року № 32/1 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11
«Про районний бюджет на 2019 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
Ціль державної політики
№ з/п
1
Поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг
належної якості.
7. Мета бюджетно'1' програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній
допомозі та вдосконалення організації надання первинної медичної допомоги населенню Новопсковського району
8. Завдання бюджетної програми:
Завдання
№ з/п
1
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн;
№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення надання населенню первинної
медичної допомоги за місцем проживання
(перебування)
Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3
1255448

4
0

5
1255448

1255448

0

1255448

п

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми;
(грн)
Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної
допомоги Новогісковської районної ради» на 2018-2019 роки
Усього
11. Результативні показники бюджетної програми:
№
Показник
з/п
1
2
1 затрат
кількість штатних одиниць

2

в тому числі лікарів, які надають первинну
допомогу
продукту
кількі тгь прикріпленого населення

Одиниця
виміру
3

1255448

0,00

1255448

1255448

0,00

1255448

Джерело інформації
4

Загальний
фонд
5

Спеціальнії
й фонд
6

Усього
7

Штатний розпис

173,25

173,25

од

Штатний розпис

31,25

31,25

33864

33864

156,08

156,08

1095

1095

2563,2

2563,2

кількість пролікованих хворих
тис. осіб

ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря,
який надає первинну ДОПОМОГУ
середня кількість відвідувань на 1 лікаря

Усього

од.

осіб

3

Спеціальний фонд

одиниць
одиниць

Мережа лікуиальнопрофілактичного
закладу (стат. звіт
Форма 77)
Статистичний звіт
Форма № 20 «Звіт
лікувальнопроф„лактичного
закладу»
Статистична звітність
Статистична звітність

4

якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями

%

динаміка виявлених візуальних форм
онкозахворювань в занедбаних стадіях
динаміка виявлених випадки; туберкульозу в 0 ,
занедбаних стадіях
//і

%
0і<;

Обліково-звітна форма
планування виконання
профі іактичних щеплень
УкрВак»
Звітність
Звітність

Голова Новопсковської районної держаь їої
адм ністрації Луганської області

100

100

18,8

18,8

3,7

3,7

Л.А.Латишева_
(ПІДПИС)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління (] інансів Новопсковської
районної державної ад>' ністрації
Луганської області
О.В Кісель

Начальник управління фінансів
< підпис)

Дата погодження

°2з і ..

М.П.
Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів Л@ 1209 від 29.12.2018

(ініціали та прізвище)

