
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту населення
Костянтинівської районної державної адміністрації______
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від ?  ̂ ЛЮ Т ?019_________ № Ь0_______________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної
• • •••адміністрації (код) (найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської районної ради Донецької області 
«Костянтинівський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»

(код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812111 -0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
СЯІІІт а р н о ї )  ДОПОМОГИ (кодНКФКВЮ____________________________________ ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  2 916 500,00 гривень, у тому числі загального фонду -  
2 916 500,00 гривень та спеціального фонду -  0 ,00 гривень. У
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний 
бюджет України на 2019 рік", Конституція України; Наказ МОЗ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
«Охорона здоров'я»; Наказ МФУ від 09.07.2010 р. № 679 « Про затвердження Правил складання паспортів 
бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та 
аналізу виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», наказ Міністерства фінансів 
України від 15 листопада 2018 року № 908 «Зміни до Правил складання бюджетних програм», рішення 
Костянтинівської районної ради № У11/27-530 від 21.12.2018 « Про районний бюджет Костянтинівського району на 
2019 рік » ,рішення Костянтинівської районної ради № У11/28-548 від 22.02.2019 «Про внесення змін до 
рішення райради «Про районний бюджет Костянтинівського району на 2019 рік»
6. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми :



з/п
і д с р ж а ь н ш  п и л и  икп

1 Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання 
тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності і смертності

7. Мета бюджетної програми -  Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення населення у 
первинній меддопомозі.
8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрямки використання бюджетних коштів
гривень

№
з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

усього

1 2 3 4 5 6
1 Придбання предметів матеріалів, обладнання 993 700,00 0 0 993 700,00

2 Придбання медикаментів, дезінфікуючих та перев'язувальних матеріалів 
та предметів медичного призначення 300 000,00 0 0 300 000,00

3 Оплата за послуги по утриманню та наданню інших послуг, крім 
комунальних 327 600,00 0 0 327 600,00

4 Оплата за фактично спожиті комунальні послуги та енергоносії 1 295 200,00 0 0 1 295 200,00
усього 2 916 500,00 0 2 916 500,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд усього

1 2 3 4
- - -

Усього - - -
11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд

Спеціаль 
ний фонд

усього

1 2 3 4 5



■ 1 трат 2 916 500,00 0 2 916 500,00

....... а.к. і ь штатних одиниць одиниць Штатний
розпис

97,5 97,5

у т.ч. лікарів, які надають первинну допомогу одиниць Штатний
розпис

11 11

2 продукту

Кількість прикріпленого населення одиниць звіти 18303 18303

Кількість пролікованих хворих тис.осіб 10 10

3 ефективності

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, 
який надає первинну допомогу

одиниць Моніторинг
діяльності

1830 1830

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря одиниць звіти 3550 3550

4 якості X
Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями

% Моніторинг
діяльності

100%

Зменшення виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях % Моніторинг 21,4

Збільшення виявлених випадків туберкульозу в 
занедбаних стадіях

%
-------------------------

Моніторинг
діяльності

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

? 6 ЛЮТ 2019

* 5-Й/

<Г,
*V* ^А (підпис)

Г.І.Балашова_
(ініціали та прізвище)

Л.Л.Дудкіна__
(ініціали та прізвище)


