від "12" лютого 2019 року

№ 32-р
м. Знам’янка

Про затвердження 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 паспорти бюджетних програм на 2019 рік, що додаються, за:
1) КПКВК МБ 0217322 "Будівництво медичних установ та закладів";
2) КПКВК МБ 0217363 "Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій".
2. Визнати такими, що втратили чинність:
1) паспорт бюджетної програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0217320
"Будівництво об'єктів соціально-культурного призначення", затверджений
розпорядженням голови районної державної адміністрації від 21 листопада
2018 року № 333-р;
2) паспорт бюджетної програм на 2018 рік за КПКВК МБ 0217360
"Реалізація інвестиційних програм і проектів за рахунок коштів, які надаються
з державного бюджету", затверджений розпорядженням голови районної
державної адміністрації від 27 грудня 2018 року № 361-р.

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

О. ГРІНЧАК

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Знам'янської районної
державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 32-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 № 17
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)

3. 0217322
0443 Будівництво медичних установ та закладів_________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 800,0 тис. грн.., у тому числі загального фонду – 0 тис.
грн.. та спеціального фонду – 800,0 тис. грн.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, 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
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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 № 568 "Про районний бюджет на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми: реконструкція приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

Завдання
Реконструкція приміщень амбулаторії загальної практики сімейної медицини, корегування робочого проекту
"Реконструкція приміщень амбулаторії загальної практики і сімейної медицини с. Диківка, вул. Спичака, буд.
1 для покращення медичних послуг населенню."

8. Напрямки використання бюджетних коштів:
№
з/п
1

1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Реконструкція приміщень амбулаторії загальної практики
сімейної медицини, корегування робочого проекту
"Реконструкція приміщень амбулаторії загальної практики і
сімейної медицини с. Диківка, вул. Спичака, буд. 1 для
покращення медичних послуг населенню."
Усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

3

4

(тис. грн.)
у тому числі
бюджет
Усього
розвитку
5
6

800,0

800,0

800,0

800,0
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9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.)

Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний
фонд
2

1

Спеціальний
фонд
3

Разом
4

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п
1
1
1.1

2
2.1

Назва показника
2
затрат
Обсяг витрат на корегування
робочого проекту

продукту
Кількість проектів для
корегування робочого проекту

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації
4

Загальний Спеціальний
фонд
фонд
5
6

Усього
7

тис. грн.

Рішення районної ради від
25 січня 2019 року № 598 "Про
внесення змін до рішення
районної ради від 14 грудня
2018 року № 568 "Про районний
бюджет на 2019 рік"

800,0

800,0

од.

Рішення районної ради від
25 січня 2019 року № 598 "Про
внесення змін до рішення
районної ради від 14 грудня
2018 року № 568 "Про районний
бюджет на 2019 рік"

1

1

5

Продовження таблиці
1

2

3
3.1

ефективності
Середня вартість 1 проекту для
корегування робочого проекту
якості
Рівень готовності приміщення
амбулаторії загальної практики
сімейної медицини

4

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3

4

тис. грн

розрахунок

6

7

800,0

800,0

%

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації
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______________
(підпис)

___О.А. Грінчак____________
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)

6

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови Знам'янської районної
державної адміністрації від 12 лютого 2019 року № 32-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 № 17
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)

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій___________________________________
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)
3. 0217363

0490

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 10,3 тис. грн.., у тому числі загального фонду – 0 тис.
грн.. та спеціального фонду – 10,3 тис. грн.
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5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, наказ
Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 10 жовтня
2018 року № 267 "Про затвердження Переліку заходів, що фінансуються у 2018 році за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості, щодо забезпечення службовим автотранспортом медичних працівників комунальних закладів охорони
здоров'я, що працюють у сільській місцевості", розпорядження голови районної державної адміністрації від 23 жовтня
2018 року № 313-р "Про затвердження обсягу субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості", рішення районної ради від 25 січня
2019 року № 598 "Про внесення змін до рішення районної ради від 14 грудня 2018 року № 568 "Про районний бюджет
на 2019 рік".
6. Мета бюджетної програми: здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у сільській
місцевості
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
1
Придбання СУСЛ для Дмитрівської амбулаторії загальної практики сімейної медицини.
8. Напрямки використання бюджетних коштів:
(тис. грн.)

№
з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Придбання СУСЛ для Дмитрівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини.
Усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

3

4

у тому числі
бюджет
Усього
розвитку
5
6

10,3

10,3

10,3

10,3
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9. Перелік місцевих/ регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис. грн.)
Найменування місцевої/ регіональної програми

Загальний
фонд
2

1

Спеціальний
фонд
3

Разом
4

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п
1
1
1.1
2
2.1
3
3.1

Назва показника
2
затрат
Обсяг видатків за даними витратами
продукту
СУСЛ для Дмитрівської амбулаторії
загальної практики сімейної медицини
ефективності
Витрати на придбання СУСЛ для
Дмитрівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини

Одиниця
виміру
3

Джерело
інформації
4

Загальний
фонд
5

Спеціальний
фонд
6

тис. грн.

Кошторис витрат
на 2019 рік

10,3

10,3

тис. грн.

Накладні

10,3

10,3

тис. грн

Розрахунок

10,3

10,3

Усього
7

9

1
4
4.1

2
якості
Динаміка забезпечення СУСЛ для
Дмитрівської амбулаторії загальної
практики сімейної медицини

Перший заступник голови
районної державної адміністрації

3

4

%

-

______________
(підпис)

Погоджено:
Начальник фінансового
управління райдержадміністрації

______________
(підпис)
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Продовження таблиці
6
7

___О.А. Грінчак____________
(ініціали та прізвище)

__Г.М. Бискуб______________
(ініціали та прізвище)

