
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

голови районної державної адміністрації

С іЗ ^ 0 1 9 / і  смт Ново ПСКОВ №  2Л Є

Про внесення змін до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік

Відповідно до ст.ст. 20, 22 Бюджетного Кодексу України, ст.ст. 6, 39 Закону України 
«Про місцеві державні адміністрації», Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів 
України від 26.08.2014 №836, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10.09.2014 за 
№1104/25881, рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/11 «Про районний 
бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради від 21.06.2019 № 32/1 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 
2019 рік», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації 
Луганської області від 24.06.2019 № 214 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 
рік»
з о б о в ’ я з у ю:

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ:

1.1 0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 
затвердженого підпунктом 1.1 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 21.01.2019 №20 «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», виклавши його у новій редакції, що 
додається;

1.2 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико -  санітарної) допомоги», затвердженого підпунктом 1.2 пункту 1 
розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
від 21.01.2019 №20 «Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 
2019 рік», виклавши його у новій редакції, що додається;

1.3 0212144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет», затвердженого підпунктом 1.3 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області від 21.01.2019 №20 «Про затвердження 
паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», виклавши його у новій 
редакції, що додається;

1.4 0213104 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю» 
затвердженого підпунктом 1.5 пункту 1 розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 21.01.2019 №20 «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», виклавши його у новій редакції, що 
додається;



1.5 0213121 «Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді» затвердженого підпунктом 1.6 пункту 1 розпорядження голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 21.01.2019 №20 
«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», 
виклавши його у новій редакції, що додається;

1.6 0215053 «Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій» затвердженого підпунктом 1.7 пункту 1 розпорядження голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 21.01.2019 №20 
«Про затвердження паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 2019 рік», 
виклавши його у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Г олова Людмила ЛАТИШЕВА



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області
від А ?
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 0200000 _  Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  35353152 гривень, у тому числі із загального фонду -  33981696 гривень та 
спеціального фонду -  1371456 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України «Основи законодавства України про охорону 
здоров’я» від 19.11.1992 № 2801-Х1І, Закон України «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» від 05.07.01. №2586-111, 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 №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 23.01.2019 року № 25 «Про внесення змін до рішення районної ради 
від 22.12.2018 № 28/11« Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради від 21.02.2019 року № 30/3 «Про 
внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», розпорядження голови Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області від 12.03.2019 року № 96 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018



№ 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради 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», розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області від 24.06.2019 року № 214 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення ефективності та якості надання медичних послуг в рамках реформування галузі охорони здоров’я
2 Забезпечення своєчасного лікування, реабілітації, зниження рівня захворюваності, подовження середньої тривалості 

життя людини при збереженні достатньої його якості

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

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Забезпечення надання багатопрофільної 

стаціонарної медичної допомоги населенню
33981696 1371456 35353152

Усього 33981696 1371456 35353152

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальнії 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат



кількість установ од. Мережа розпорядника 1 1
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 393 8 401
кількість ліжок од

Звіт лі кувально- 
профілактичного закладу 170 170

2 продукту
кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис. од статистичні дані 57,800 57,800
кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистичні дані 6005 6005
рівень захворюваності на 100 тис. нас. осіб Статистичні прогнозовані 

дані 150781,7 150781,7

кількість умовних одиниць тис. од Звіт лі кувально- 
профілактичного закладу 3,636 3,636

3 ефективності
середня тривалість лікування в стаціонарі одного 
хворого дн. розрахунок 9,13 9,13

завантаженість ліжкового фонду у звичайних 
стаціонарах дн. розрахунок 340 340

середня кількість умовних одиниць на 1 лікаря на 
день (лікар-стоматолог-ортопед) од. розрахунок 16,16 16,16

4 якості
зниження рівня захворюваності порівняно з 
попереднім роком % розрахунок 1,0 1,0

відсоток виконання лікарських відвщуваяь,до. 
плану г % розрахунок на підставі 

статистичних даних 100 100

Голова Новопсковської районної д  
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковсі 
районної державної адміністрації 
Луганської області

Начальник управління фінансів 

Дата погодження

(підпис)

м.п.

Л.А.Латишева
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

4 ї Н А. 1

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області
від 03 .07 - 2 Р І 9  № 2Л&
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 02__________________________________ Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000____________________________ Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0212111 0726 «Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико -  санітарної) допомоги» 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 1255448 гривень, у тому числі із загального фонду -  1255448 гривень та 
спеціального фонду -  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456=УІ (зі змінами)
Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я"
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 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";



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 фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки» № 26/2 від 
12.11.2018 р.;
Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»;
Розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 02.05.2019 року № 165 «Про внесення змін 
до районного бюджету 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:
№ з/п Ціль державної політики

1 Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг 
належної якості.

7. Мета бюджетної 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:
№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню первинної 

медичної допомоги за місцем проживання 
(перебування)

1255448 0 1255448

Усього 1255448 0 1255448



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

Районна програма фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної 
допомоги Новогісковської районної ради» на 2018-2019 роки

1255448 0,00 1255448

Усього 1255448 0,00 1255448

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальнії 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 173,25 173,25

в тому числі лікарів, які надають первинну 
допомогу од Штатний розпис 31,25 31,25

2 продукту
кількість прикріпленого населення

осіб

Мережа лікувально- 
профілактичного 
закладу (стат. звіт 
Форма 77)

33864 33864

кількість пролікованих хворих

тис. осіб

Статистичний звіт 
Форма № 20 «Звіт 
лікувально- 
профілактичного 
закладу»

156,08 156,08

3 ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, 
який надає первинну допомогу одиниць Статистична звітність 1095 1095

середня кількість відвідувань на 1 лікаря одиниць Статистична звітність 2563,2 2563,2



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 фінансової підтримки Комунального некомерційного 
підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки» № 26/2 від 
12.11.2018р.;
Рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»;
Розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 02.05.2019 року № 165 «Про внесення змін 
до районного бюджету 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:
№ з/п Ціль державної політики

1 Поліпшення здоров’я населення, забезпечення рівного й справедливого доступу усіх громадян до медичних послуг 
належної якості.

7. Мета бюджетної 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:
№ з/п Завдання

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

9. Напрями використання бюджетних коштів:
________________________ __________________________________(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення надання населенню первинної 

медичної допомоги за місцем проживання 
(перебування)

1255448 0 1255448

Усього 1255448 0 1255448



4 якості
Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями %

Обліково-звітна форма 
планування і виконання 
профілактичних щеплень 
У крВак»

100 100

динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях % Звітність 18,8 18,8

динаміка виявлених випадків туберкульозу в 0і ол 
занедбаних стадіях / / і - Ч  7 \ \

Звітність 3,7 3,7

Голова Новопсковської районної державі 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

(підпис)

-°

к а- х 5

* °2з 12̂ '°
(підпис)
/

Л.А.Латишева 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області
від 0 3  О Х 2Р-/У  № 2 2 С
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 .  0200000....... Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 02100000____  Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

з. 0212144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1275358 гривень, у тому числі із загального фонду -  1275358 гривень та 
спеціального фонду - _0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-VI (зі змінами); Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я»; 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»; Закон України від 23.11.2018р. № 2629-VIII «Про Державний бюджет України на 2019 рік»; наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»; 
рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної 
ради від 21.02.2019 року № 30/3 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2018 № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», 
рішення Новопсковської районної ради 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:
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності 
населення чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі.

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у препаратах інсуліну 
для лікування цукрового та нецукрового діабету.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих, які страждають на цукровий та нецукровий діабет, препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним 
закладам згідно законодавства 1275358 0 1275358

Усього 1275358 0 1275358

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків грн Рішення сесії 1275358 1275358

2 продукту



кількість хворих осіб Форма 12 186 186

3 ефективності

середні видатки на 1-го хворого грн. Розрахунковий
показник

6856,76 6856,76

4 якості

Рівень забезпечення потреби у лікарських засобах для 
лікування хворих

% Розрахунок 100 100

Голова Новопсковської районної дсрж. 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковськ 
районної державної адміністрації 
Луганської області

•Начальник управління фінансів

Дата погодження

Л.А.Латишева 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

м.п.
{Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів М  1209 від 29.12.2018}



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
в шО* О І2 ІХ 9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

1. 02000000
(КГЖВК МБ)

2. 0210000 
(КПКВК МБ)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

3. 0213104 1020 «Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у 
(КПКВК МБ) (КФКВК) зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю»

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  5701173 гривень, у тому числі із загального фонду -  5353081 гривень та 
спеціального фонду -  348092 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, наказ Міністерства соціальної політики України “Типовий 
перелік бюджетних програм і результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне 
забезпечення» від 19.04.2017 №659, постанова Кабінету Міністрів України № 1417 від 29.12.2009р (зі змінами) «Деякі питання діяльності 
територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» наказ Міністерства праці та соціальної політики України 
№104 від 15.03.2007р «Щодо організації, обліку та звітності з надання інзалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг», наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік»,



рішення Новопсковської районної ради 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:
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення проведення єдиної державної політики спрямованої на реалізацію завдань соціальної сфери району
2 Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою 

наявних засобів і можливостей, попередження виникнення складних життєвих обставин.

7. Мета бюджетної програми: забезпечення надання територіальним центром соціального обслуговування, соціальних послуг відповідним 
категоріям осіб за місцем проживання, в умовах стаціонарного проживання, реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідністю

9. Напрями використання бюджетних коштів:
___________________ ____________________________________________________ ____________________ _____________________________ (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6

1

Забезпечення соціальними послугами за місцем 
проживання громадян, які не здатні до 
самообслуговування у зв’язку з похилим віком, 
хворобою, інвалідністю

5353081 348092 5701173

Усього 5353081 348092 5701173

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
_____________ ____________________________________________________________________________ ______________________ ,__________(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -



Усього

11. Результативні показники бюджетної програми :

№
з/п Показник

Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальнії 

й фонд
Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

кількість установ од.
Мережа розпорядників і 
одержувачів коштів 
місцевих бюджетів

1 1 1

Кількість відділень од. Звітність 5 3 5
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 74.5 34 74,5
кількість стаціонарних відділень постійного проживання од Звітність - 1 1
Кількість штатних одиниць, у тому числі професіоналів, 
фахівців т а  робітників, які надають соціальні п о с л у ги

од Звітність 67,75 34 67.75

2 продукту
Чисельність осіб, які потребують соціального 
обслуговування(надання соціальних посл\т)осіб осіб Звітність 1950 61 1950

Чисельність осіб забезпечених соціальним 
обслуговуванням(наданням соціальних послу г) осіб Звітність 1759 61 1759

Кількість ліжок у стаціонарних відділеннях постійного 
проживання осіб Звітність 30 30 30

Кількість дітей-інвалідів. які отримали реабілітаційні 
послуги осіб Звітність 341 341

3 ефективності
Чисельність обслуговуваних на 1 штатну одиницю 
професіонала, фахівця та робітника, які надають соціальні 
послу ги, осіб

осіб розрахунок 29 2 29

Середні витрати на соціальне обслуговування(надання 
соціальних послу г) 1 особи територіальним центром за 
винятком стаціонарного відділення на рік , грн.

грн.
розрахунок

2322 541 2340

Середні витрати на соціальне обслуговування(надання 
соціальних послуг) 1 особи у стаціонарному відділенні 
постійного проживання на рік. грн.

грн.
розрахунок

42278 10504 52782

Середні витрати на реабілітацію 1 дитини -інваліда на рік, 
грн. грн. розрахунок 1873 1873



4 якості
Відсоток осіб, охоплених соціальним обслуговуванням до 
загальної чисельності осіб, які потребують соціальних , 
послуг, % /  -----^

розрахунок 90.2 100 90.2

Г олова Новопсковської районної держав 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області

Начальник управління фінансів

Дата погодження

М.П.

%
Ч ч Ч  и«023Ї2А

'■.Ч ★ и
\  V  / > А  1 і і N

Л.А.Латишева_  
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

Форма в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1209 від 29.12.2018



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

1.

2.

0200000
(КПКВК МБ)

0210000 
(КПКВК МБ)

0213121

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

1040 Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  667899 гривень, у тому числі загального фонду -  667899 гривень та 
спеціального фонду -  0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України; Сімейний кодекс України від 
10.01.2002.№2947-Щ; закон України від 26.04.2001 №240?-III «Про охорону дитинства»; закон України від 15.01.2009№878-УІ «Про 
соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»; закон України від 19.06.2003 №966-ІУ «Про соціальні послуги»; закон України від 
27.08.2004№1126 « Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю»;наказ Міністерства фінансів від 
26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів; наказ 
Міністерства соціальної політики та Міністерства охорони здоров’я України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів 
охорони здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 № 308/519;наказ Міністерства соціальної політики «Про умови 
праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім’ї,дітей та 
молоді» від 18.05.2015 №526; постанова Кабінету Міністрів «Деякі питання оплати праиі працівників центрів соціальних служб для сім’ї,



дітей та молоді» від 21.06.2017 №435; постанова Кабінету Міністрів «Про затвердження порядку взаємодії суб’єктів соціального супроводу 
сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах від 21.11.2013 №895; наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 
спорту від 03.03.2010 №590 «Про затвердження положення про спеціалізоване формування центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 «Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської 
районної ради 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:

№ з/п Ціль державної політики
1 Проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, 

соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації

7. Мета бюджетної програми: здійснення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання потраплянню в складні життєві 
обставини сімей, дітей та молоді, проведення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують сторонньої допомоги.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Надання соціальних послуг вразливим категоріям населення

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 6
1 Забезпечення надання соціальних послуг 

вразливим категоріям населення 667899 0 667899

Усього 667899 0 667899



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
- - - -

Усього - - -

11. Результативні показники бюджетної програми:

№
з/п Показник Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Кількість центрів соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді

одиниць Мережа розпорядників 
і одержувачів коштів 
місцевих бюджетів

1 1

Кількість штатних одиниць
фахівців
робітників

одиниць штатний розпис 9,25
9,00
0,25

9,25
9,00
0,25

2 продукту

Кількість сімей з дітьми, осіб, які опинилися в 
складних обставинах, яким надано соціальні 
послуги

одиниць звітність 1114 1114

3 ефективності

Середньомісячна заробітна плата працівників грн. розрахунок 4513 4513

Середні витрати на забезпечення діяльності 
одного працівника центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді

грн. розрахунок 5865 5865

Середні витрати на надання одній сім’ї 
соціальних послуг

грн. розрахунок 600 600



4 якості

Динаміка кількості сімей, яким надано соціальні 
послуги, порівняно з минулим роком

% звітність 101,1 101.1

Л.А.Латишева____
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель_____
(ініціали та прізвище)

Голова Новопсковської районної державної 
адміністрації Луганської області

{Форма в редакції Наказу

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 
районної державної адміністрації

(підпис)



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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області
від С^О"і~2ХУ9
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області 
(КПКВК М Б) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000 Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області 
(КП КВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0215053 _0810 Фінансова підтримка на утримання місцевих осередків (рад) всеукраїнських організацій
(КПКВК МБ) (КФКВК) фізкультурно-спортивної спрямованості

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  249331 гривень, у тому числі загального фонду -  249331 гривень, 

спеціального фонду -  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про фізичну 
культуру і спорт», наказ Міністерства фінансів України «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» від 26.08.2014р.№836, Наказ Міністерства молоді та спорту України від 23.11.2016 року N 4393 «Про 
затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у сфері фізичної 
культури і спорту»; рішення Новопсковської районної ради від 01.06.2018 №22/2 «Про звіт щодо виконання районної цільової соціальної 
програми «Фінансова підтримка та утримання Новопсковської районної організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» агропромислового комплексу України на 2016-2018 роки» та затвердження районної цільової соціальної програми «Фінансова



підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 №28/2 «Про внесення змін до районної цільової 
соціальної програми «Фінансова підтримка та утримання громадської організації «Новопсковська місцева організація Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки», рішення Новопсковської районної ради від 22.12.2018 року № 28/11 
«Про районний бюджет на 2019 рік», рішення Новопсковської районної ради 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:
№ з/п Ціль державної політики

1 Залучення кожного громадянина до фізкультурно-оздоровчої діяльності в навчальних закладах, за місцем проживання, 
роботи та в місцях масового відпочинку громадян

2 Забезпечення розвитку олімпійських та не олімпійських видів спорту шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького 
та резервного спорту

7. Мета бюджетної програми: Підтримка та розвиток громадського руху в підготовці спортивного резерву, залучення регіональних 
осередків (рад) всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості до реалізації місцевих програм з розвитку фізичної 
культури та спорту, підтримка діяльності цих осередків (рад) щодо розвитку ними фізичної культури і спорту в регіоні

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Організація фізкультурно-спортивної роботи серед населення району

9. Напрями використання бюджетних коштів:
__________________ _________________________________________ _________________т_______________т_______________т____________ (грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

у тому числі 
бюджет 

розвитку
Усього

1 2 3 4 5 6
1 Заробітна плата з нарахуваннями 213825 0 0 213825
2 Оплата за використання спортивних залів і 

споруд
17486 0 0 17486

3 Придбання нагородної атрибутики 4375 0 0 4375
4 Організація та участь у спортивно-масових 

' заходах
13645 0 0 13645

Усього 249331 0 0 249331



10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(гри)

1 Іайменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Районна цільова соціальна програма «Фінансова підтримка та утримання 
громадської орг анізації "Новопсковська місцева організація Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос» на 2018-2020 роки»

249331 0.00 249331

Усього 249331 0.00 249331

11. Результативні показники бюджетної програми:
№

з/п Показник Одиниця
виміру Джерело інформації Загальний

фонд
Спеціальни 

й фонд
Усього

1 2 ол 4 5 6 7
1 затрат

Кількість організацій од. мережа розпорядників і 
одержувачів коштів місцевих 
бюджетів

і 1

Кількість штатних працівників місцевих осередків (рад) 
всеукраїнських організацій фізкультурно-спортивної 
спрямованості

од. штатний розпис, мережа 3.5 3,5

Загальна площа орендованих приміщень для проведення 
тренувань, спортивних заходів (змагань)

м.кв. заключені договори 828.2 828.2

2 продукту
Кількість спортивних змагань од звітність, розрахунок 6 6

Кількість спортивних заходів, тренувань од звітність, розрахунок 96 96

Кількість учасників спортивних змагань, (команди), в т.ч. 
осіб

од.
осіб

звітність, розрахунок 17
413

17
413

Кількість учасників спортивних заходів, тренувань, (команди), в
т.ч.
осіб

од.
осіб

звітність, розрахунок 1
25

1
25

3 ефект ив пості
Середньомісячна заробітна плата 1 працівника грн. розрахунок 4173,00 4173,00

Середні витрати на 1 учасника спортивних змагань грн розрахунок 43.63 43.63

Середні витрати на проведення 1 спортивного змагання грн розрахунок 3003.33 3003.33

Середні витрати на проведення 1 спортивного заходу, тренування грн. розрахунок 182.15 182,15

Середня вартість 1 м.кв. орендованої площі (відшкодування і грн 
ком_\ пальних послуг)

розрахунок 21.1! 21,11



4 якості
Динаміка кількості населення району, охопленого спортивними 
змаганнями, порівняно з минулим роком.%

% звітність 122.92 122.92

Динаміка кількості команд та спортсменів, які зайняли призові 
місця в спортивних змаганнях, порівняно з минулим роком, %

% звітність 124.5 124,5

Динаміка кількості населення охопленого навчально- 
тренувальними спортивними заходами, порівняно з минулим 
роком. %

% звітність 55,5 55,5

Динаміка кількості фізкультурно-масових заходів серед 
населення, проведених організацією, порівняно з минулим 
роком,%

% звітність 45.0 45,0

Голова Новопсковської районної держа 
адміністрації Луганської області
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