від "12" лютого 2019 року

№ 31-р
м. Знам’янка

Про затвердження в новій редакції
паспортів бюджетних програм
районного бюджету на 2019 рік
Відповідно до рішення районної ради від 25 січня 2019 року № 598 "Про
внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 566 "Про
районний бюджет на 2019 рік", Правил складання паспортів бюджетних
програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі
змінами):
1. Затвердити в новій редакції паспорти бюджетних програм на 2019 рік,
що додаються, за:
1) КПКВК МБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
населенню";
2) КПКВК МБ 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю".
2. Визнати такими, що втратили чинність, паспорти бюджетних програм
на 2019 рік, затверджені розпорядженням голови районної державної
адміністрації від 06 лютого 2019 року № 28-р, за:
1) КПКВК МБ 0212111 "Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
населенню";
2) КПКВК МБ 0213104 "Забезпечення соціальними послугами за місцем
проживання громадян, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю".
Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Знам'янської районної
державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 31-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказом начальника фінансового управління
Знам'янської районної державної
адміністрації_____________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2019 року № 16
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

__0725 _ _ Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної
медичної (медико-санітарної) допомоги__________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
3. 0212111_

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 3071,8 тис. грн.., у тому числі загального фонду –
2365,3 тис. грн.. та спеціального фонду – 706,5 тис. грн.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний Кодекс України, закони
України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", "Про місцеві державні адміністрації", "Основи законодавства
України про охорону здоров'я", постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 "Про затвердження
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" (зі
змінами), від 29 грудня 2009 року № 1418 "Про затвердження Порядку виплати надбавки за вислугу років лікарям і
фахівцям з базовою та неповною вищою медичною освітою державних та комунальних закладів охорони здоров'я" (зі
змінами), наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоров'я України
від 05 жовтня 2005 року № 308/519 "Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров'я та
установ соціального захисту населення", наказ Міністерства охорони здоров'я України від 27 липня 2016 року № 801
"Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про його
підрозділи", 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" (зі змінами), Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№ 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), рішення
районної ради від 25 січня 2019 року № 598 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року №
566 "Про районний бюджет на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб
населення у первинній медичній допомозі
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
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8. Напрямки використання бюджетних коштів:
(тис. грн.)
№
з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів

3

4

у тому числі
бюджет
розвитку
5

2365,3

706,5

706,5

3071,8

2365,3

706,5

706,5

3071,8

загальний спеціальний
фонд
фонд

2
Забезпечення надання населенню первинної медичної
допомоги за місцем проживання (перебування)
Усього

Усього
6

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.)
Найменування місцевої/ регіональної програми
1
Районна програма "Фінансова підтримка та розвиток первинної
медико-санітарної допомоги на 2018-2019 роки, затверджена рішенням
районної ради від 07 вересня 2018 року № 475
Усього

Загальний
фонд
2

Спеціальний
фонд
3

2365,3

706,5

3071,8

2365,6

706,5

3071,8

Разом
4
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10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п
1
1

2

3

Назва показника
2
затрат
кількість штатних посад
у т.ч.. лікарів
продукту
кількість прикріпленого населення
кількість лікарських відвідувань
Кількість хворих, які знаходяться на
амбулаторному лікуванні і отримали
медикаменти безкоштовно, або пільгові
Видатки на безкоштовні та пільгові
видачі медикаментів

ефективності
Кількість прикріпленого населення на
одного лікаря, який надає первинну
допомогу
Середня кількість відвідувань на одного
лікаря

Одиниця
виміру
3

Джерело
інформації
4

Загальний
фонд
5

од.
од.

Штатний розпис
Штатний розпис

213
43

осіб
осіб
осіб

Звіт форма № 20
Звіт форма № 20
Статистичний
звіт

50861
114894
120

50861
114894
120

тис. грн.

Звіт про
виконання
плану видачі
безкоштовних
та пільгових
медикаментів

150,0

150,0

2312

2312

5222

5222

од.
од.

Спеціальний
фонд
6

Усього
7
213
43

Звіт форма № 20
Звіт форма № 20
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Продовження таблиці
1
4

2

3

якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями
Динаміка виявлених візуальних форм
онкозахворювань в занедбаних стадіях
Динаміка виявлених випадків
туберкульозу в занедбаних стадіях
Зниження рівня заборгованості минулих
років

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

4

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

Звіт форма № 12

%

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

5

6

7

100

100

14,6

14,6

19,3

19,3

100

100

___О.А. Грінчак___________
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Знам'янської районної
державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 31-р
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказом начальника фінансового управління
Знам'янської районної державної
адміністрації_____________
(найменування місцевого фінансового органу)

від 12 лютого 2019 року № 16
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0200000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування головного розпорядника)

2. 0210000
(КПКВК МБ)

Знам'янська районна державна адміністрація Кіровоградської області
(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян,___
які не здатні до самообслуговування у зв'язку з похилим віком, хворобою,
інвалідністю___ _____________________________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

3. 0213104

1020

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 9163,2 тис. грн.., у тому числі загального фонду –
9138,2 тис. гривень та спеціального фонду – 25,0 тис. гривень.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, постанова
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 № 228 "Про затвердження порядку складання, розгляду, затвердження
та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ", накази Міністерства фінансів України від 02 серпня
2010 року № 805 "Про затвердження Основних підходів до запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів", від 27 липня 2011 року № 945 "Про затвердження примірного переліку результативних
показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні
міжбюджетних трансфертів", наказ Міністерства фінансів України, Міністерства праці та соціальної політики України
від 27 вересня 2010 року № 1097/290 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Соціальний захист та соціальне забезпечення", Правила
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом
Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10 вересня 2014 року за № 1104/25881 (зі змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793
"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", рішення районної
ради від 25 січня 2019 року № 598 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 566 "Про
районний бюджет на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми: Надання соціальних послуг, зокрема стаціонарного догляду, догляду вдома,
денного догляду, громадянам похилого віку, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю в установах соціального
обслуговування системи органів праці та соціального захисту населення.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні до самообслуговування
у зв’язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю
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8. Напрямки використання бюджетних коштів:
(тис. грн.)
№
з/п
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з
похилим віком, хворобою, інвалідністю
Усього

загальний спеціальний
фонд
фонд

у тому числі
бюджет
розвитку
5

Усього

3

4

6

9138,2

25,0

9163,2

9138,2

25,0

9163,2

9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.)
Найменування місцевої/ регіональної програми
1
Усього

Загальний
фонд
2

Спеціальний
фонд
3

Разом
4

10

10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п
1
1

Назва показника
2

Одиниця
виміру
3

затрат
Кількість установ

од

Кількість відділень

од

Кількість стаціонарних відділень
постійного та тимчасового
проживання
Кількість штатних одиниць персоналу
у тому числі професіоналів, фахівців
та робітників, які надають соціальні
послуги
Продукту
Чисельність осіб, які потребують
соціального обслуговування (надання
соціальних послуг)
у т.ч. з 5 гр. рухової активності

од

Загальний
фонд
5

Джерело інформації
4

Спеціальний
фонд
6

Усього
7

Положення про
територіальний
центр
Положення про
територіальний
центр
Положення про
територіальний
центр
Штатний розпис
Штатний розпис

1

1

5

5

2

2

99
91

99
91

осіб

Звіт про організацію
соц.обслуговування

2100

2100

осіб

Звіт про організацію
соц.обслуговування

16

16

од
од
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Продовження таблиці
1

3

2
Чисельність осіб, забезпечених
соціальним обслуговуванням
(наданням соціальних послуг)
Кількість ліжок у стаціонарних
відділеннях постійного та
тимчасового проживання
ефективності
Чисельність обслуговуваних на 1 шт.
одиницю соціального робітника
Середні витрати на соціальне
обслуговування 1 особи
територіальним центром за винятком
стаціонарних відділень, на рік
Середні витрати на соціальне
обслуговування 1 особи
територіальним центром у
стаціонарному відділенні, на рік

3

4
Звіт про організацію
соц.обслуговування

1900

7
1900

од

Звіт про організацію
соц.обслуговування

60

60

осіб

Звіт про організацію
соц.обслуговування
Звіт про організацію
соц.обслуговування

20,9
3032

78

3110

Звіт про організацію
соц.обслуговування

67000

13000

80000

осіб

грн./рік

грн./рік

5

6

12

Продовження таблиці
1
4

2
якості
Відсоток осіб, охоплених соціальним
обслуговуванням, до загальної
чисельності осіб, які потребують
соціальних послуг,%

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3
%

4
Звіт про організацію
соц.обслуговування

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)

5

6

100

___О.А. Грінчак___________
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)
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