
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
від 30.10.2018 № 738
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
Наказ Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації Луганської області 
від 30.10.2018 № 53
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 02____________  Новопсковська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0210000_______ Комунальний заклад «Новопсковський центр первинної медико-санітарної допомоги» Новопсковської районної ради
(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 -11890,709 тис. гривень, у тому числі із загального фонду -  11802,484тис. гривень та 
спеціального фонду -  88,225 тис. 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-XII "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 соціальною

" м " с т Ява фінансів України від 02.08.2010 р. № 805 «Про затвердження Основних підходів до впровадження програмно-цільового

Н ^ ^ ^ М ^ ^ ^ ^ т в а а̂ н ^ с ^ ^ к р й н и Ввід^14!о2.201 І^р. № 96 «Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування 

місцевих бюджетів» (із змінами від 23.11.2011 р. № Н88 та від М.12.2011р. - -  тоавня 2010 року N 283/437 "Про затвердження

і8-о5'2Р° 18 року № 266 <<пр° ~ я зм,н
до районного бюджету на 2018 рік» внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»
Рішення сесії Новопсковської районної ради в д • -  . . ... Пл/ГЯНГВкої області від 04 07 2018 № 400 «Про внесення змін до
Розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області в д . . - Р

^ “ ес“ С Г к ао Г к Г ;й о „ „ о ї ради від 20.07.20,8 «Про затвердження районної програми підтримки та розвитку первинної

0&исті и д  25'07'2018 №  421 <<Пр°  виесеННЯ ЗМІН Д°

районного бюджету на 2018 рік» . . ... л^т,ягті шл 03 10 2018 N° 672 «Про внесення змін до
Розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області від U i.iu._ui» о Р

РрГз“ ^ “ оГ и1 ™ ької районної державної адміністрації Луганської області від 18.10.20,8 № 72, «Про внесення змін до 

Ииш і^Нот^^см^раік>нноїради від 29.10.20,8 №25/6 «Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік»

6 Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первини,й медичній 
допомозі та вдосконалення організації надання первинної медичної допомоги населенню Новопсковського району

7 Пі лппогпами. спрямовані на досягнення м е т и ^ в и зн а ч е н о ^
__ '-1-Х . £-_____ ____ __________ _______  __________  Г~ Н я  я т* я  п і

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



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

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0212111 0726
Забезпечення надання населенню первинної медичної 
допомоги за місцем проживання (перебування)

11802,484 88,225 11890,709

Разом 11802,484 88,225 11890,709

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми ^ ^  ^

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Разом

1 2 3 4 5

Районна програма протидії захворюванню на туберкульоз по 
Новопсковському району на 2017-2020 роки

0212111 30,000 0 30,000

Районна програма підтримки та розвитку первинної медичної допомоги 0212111 1014,706 8,500 1023,206

Усього 1044,706 8,500 1053,206

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показники
Одиниця
виміру

Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6

1 0212111 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

—

Показники затрат: ----------------------------------- -------------------  ---------

кількість штатних одиниць од.
Ф

Штатний розпис 172,75



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

Показники продукту:
кількість прикріпленого населення осіб

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

33,9

кількість пролікованих хворих тис. осіб Статистичний звіт Форма № 20 «Звіт 
лікувально-профілактичного закладу»

113,1

Показники ефективності:
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, 
який надає первинну допомогу

одиниць Статистична звітність 1095

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

Показники якості:
Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями %

Обліково-звітна форма планування і 
виконання профілактичних щеплень 
УкрВак»

100

динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях %

Звітність 17,6

динаміка виявлених випадків туберкульозу в 
занедбаних стадіях

% Звітність 3,7

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
(тис, грн.)

Код Найменування
джерел

надходжень

КПКВК

Касові видатки станом на 1 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характериз
ують

джерела
фінансуван

ня

загальни 
й фонд

спеціальн 
ий фонд разом загальни 

й фонд
спеціальн 
ий фонд разом загальни 

й фонд
спеціальн 
ий фонд

разом

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




