
НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про внесення змін до паспорту бюджетної програми 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», розпорядження голови Новопсковської районної державної 
адміністрації від 08.10.2019 № 314 «Про внесення змін до районного бюджету на 2019 рік» 
з о б о в ’ я з у ю :

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 
Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області за КПКВК МБ 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.

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

голови районної державної адміністрації

і  С п і ш и м и  ЖС-ІЙп смт Новопсков

В. о. голови Світлана СЛЮ САРЄВА



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 50'
(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 - 1826963 гривень, у тому числі із загального фонду -  1397963 гривень та 
спеціального фонду -  429000 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 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. № Г488 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 23.1) ,2018р. № 2629 - VIII "Про Державний бюджет України на 2019 рік";

і
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Наказ МФУ № 608 від ] 7.05.11 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»; 
Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 30.05.2019 № 124 «Про 
внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 
2019 року №101»;
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»;
Розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від 20.05.2019 року № 183 «Про внесення змін 
до районного бюджету 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»;
Рішення Новопсковської районної ради від 18.07.2019 року № 33/4 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 
на 2018-2019 роки;
Рішення Новопсковської районної ради від 19.09.2019 року № 34/3 «Про внесення змін до районної програми фінансової підтримки 
Комунального некомерційного підприємства «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги Новопсковської районної ради» 
на 2018-2019 роки»;
Рішення Новопсковської районної ради від 19.09.2019 року № 34/4 «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 08.10.2019 року № 314 «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 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
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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)

1397963 429000 1826963

Усього 1397963 429000 1826963

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 Новопсковської районної ради» на 2018-2019 роки

1397963 429000 1826963

Усього 1397963 429000 1826963

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 штатних одиниць од. Штатний розпис 173,25 173,25
в тому числі лікарів, які надають первинну 
допомогу од Штатний розпис • 31,25 31,25

обсяг видатків на забезпечення телемедичним 
обладнанням комунальних закладів охорони грн Кошторис 429000 429000



здоров'я у сільській місцевості, в тому числі:

-обсяг видатків на придбання телемедичного 
обладнання для амбулаторій загальної практики 
сімейної медицини за рахунок співфінансування 
бюджетів селищних та сільських рад

грн Кошторис 33000 ЗЗООО

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 юридичної 
особи незалежно від її 
організаційно-правової 
форми та фізичної особи- 
підприємця. які проводять 
господарську діяльність з 
медичної практики»

73,325 73,325

кількість комплектів телемедичного обладнання:

комплект

Наказ Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
України від 30.05.2019 №
124 «Про внесення змін до 
наказу Міністерства 
регіонального розвитку, 
будівництва та житлово- 
комунального господарства 
України від 19 квітня 2019 
року №101»

4 4
в тому числі кількість комплектів телемедичного 
обладнання, яке планується придбати з 
врахуванням співфінансування бюджетів 
селищних та сільських рад

3 3

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

середня вартість одного комплекта 
телемедичного обладнання, в тому числі-: грн Розрахунок 110000 110000

- середня вартість одного комплекта телемедичного 
обладнання за рахунок коштів субвенції з місцевого 
бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на

грн
Розрахунок

99000 99000



розвиток системи охорони здоров’я у сільській 
місцевості, за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету
- середня вартість одного комплекта 
телемедичного обладнання, яке планується 
придбати з врахуванням співфінансування 
бюджетів селищних та сільських рад

грн

Розрахунок

11000 11000

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 
занедбаних стадіях % Звітність 3,7 3,7

відсоток забезпеченості телемедичним 
обладнанням _ -- _ % Звітність 100,0 100,0

Перший заступник голови Новопсковсь 
державної адміністрації Луганської об, 
в.о. голови Новопсковської районної д 
адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації4-% щ

3 * 1
гг? і

(підпис)

ш Щзразу Міністерства фінансів №  1209 від 29.12.2018
У К Р

С.О.Слюсарєва
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)


