МОСТИСЬКА РАЙОЬША ДЕРЖАВНА АДМІШСТРАЩЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
21

2017

Мостиська

№

28І

Про внесення змін та затвердження паспортів
бюджетних програм на 2017 рік

Відповідно Закону України «Про місцеві державні адміністрації», пункту б
частини 5 статті 22 Бюджетного кодексу України, Правил складання паспортів
бюджетних програм та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства
фінансів України від 29.12.2002 №1098 «Про паспорти бюджетних програм», рішення
сесії Мостиської районної ради від 10 січня 2017 року № 11 «Про районний бюджет
на 2017 рік», на виконання наказу Міністерства фінансів України від 09.07.2010
№ 679 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів»:
1. Затвердити паспорт бюджетної програми Мостиської районної державної
адміністрації на 2017 рік за кодом програмної класифікації видатків та кредитування
місцевих бюджетів 0317450 «Сприяння розвитку малого та середнього
підприємництва».
2. Внести зміни до паспортів бюджетних програм на 2017 рік за кодами
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, а саме:
0312010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», 0312120
«Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню», 0312150 «Первинна медикосанітарна допомога», 0313131 «Центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,
0313132 «Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»,
затверджених розпорядженням голови районної державної адміністрації від
20.02.2017 № 142 та наказом фінансове управління районної державної адміністрації
від 20.02.2017 № 10, виклавши їх у новій редакції.
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Перший заступник голови
райдержадміністЖції

і
'ДОД

Н. І. Голуб

УКРАЇНА
ФІНАНСОВЕ УПРАВЛІННЯ
МОСТИСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

НАКАЗ
«21 » квітня 2017 року

№ 19
м.Мостиська

Про внесення змін та затвердження
паспорту бюджетної програми на 2017 рік

Відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм місцевих
бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів
України від 26.08.2014 року № 836, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України
10.09.2014 року № 1104/25881 (із змінами та доповненями), рішення сесії Мостиської
районної ради від 10.01.2017 року № 11 «Про уточнений районний бюджет
Мостиського району на 2017 рік»

наказую :
1.Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік Мостиської районної
державної адміністрації (розпорядження голови Мостиської районної державної
адміністрації від 21.04.2017 р. № 285 додається ) за кодом програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого бюджету 0317450 «Сприяння розвитку малого та
середнього підприємництва».
2. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік Мостиської
районної державної адміністрації за кодами програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету : 0312010, 0312120. 0312150, 0313131, 0313132.

3. Контроль за викоцаця^ даного наказу залишаю за собою

В.о.начальника уп

С.Й Сервачак
\ ' а,

гй" <ІГ , /

\

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 21 квітня 2017 року №285
Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління_
(найменування місцевого фінансового органу)

_21 квітня 2017 року

№ 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
1.

03

Мостиська районна державна адміністраці

(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

2. 0313131, 0313132 Мостиський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
(КПКВК МБ)

3. 0313131, 0313132
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

1040
(КФКВК)'

Здійснення соціальної роботи з вразливими категоріями населення
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 396.3 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 396,3
тис. гривень та спеціального фонду тис. гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України «Про бюджет України на 2017 рік», закон України «Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю»,
правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом

Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року №836, наказ Міністерства соціальної політики України №526 й
18.05.2015 року, Закон України від 27.08.2004 №1126 «Про заходи щодо вдосконалення соціальної роботи із сім'ями,
дітьми та молодцю», постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 №565 «Про затвердження Положення про
прийомну сім'ю». Рішення сесії мостиської районної Ради № 11 від 10.01.2017 року Про районний бюджет на 2017 рік,
Положення про Мостиський районний центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.
6. Мета бюджетної програми : Реалізація заходів державної політики з питань сім'ї та заходів, спрямованих на
забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків.
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п

кпквк

КФКВК

1

0313131

1040

Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

2

0313132

1040

Програми і заходи центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
№з/п
1

КПКВК КФКВК
2
0313131

3
0313131
1040

1.
0313132

0313132
1040

2.

Підпрограма/завдання
бюджетної програми ^
4
Утримання центрів соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
Надання соціальних послуг дітям, молоді та
сім ям, які опинились у складних обставинах
та потребують сторонньої допомоги
Програми і заходи центрів соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
Здійснення
заходів
із
забезпечення
соціальної підтримки та надання соціальних
послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились
у складних життєвих обставинах.
Усього

Загальний
фонд
5
396.3
396.3

Спеціальний фонд

Разом

6

7
396.3
396.3

0

396.3

396.3

• 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:
Назва регіональної цільової їірограми
та підпрограми

КІЖВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Разом

1

2

3

4

5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:
№
з/п

кпквк

1

2

Назва показника

Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення показника

4

5

6

3
Утримання центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

0313131
Надання соціальних послуг дітям, молоді та сім'ям, які опинились у складних обставинах та потребують сторонньої допомоги
1.ІІоказники затрат
1.
0313131
Кількість центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді
2.
0313131
Кількість штатних одиниць
3.
0313131
Загальна площа приміщень
2.Показники продукту

Од.
Осіб
Кв.м.

Звітність установ
Звітність установ
Звітність установ

1
7
48,9

1.

Од.

Звітність установ

1

Од.

Звітність установ

11

Осіб

Звітність установ

28

Од.

Звітність установ

1133

0313131

Кількість закладів, що надають соціальні послуги сім'ям, дітям та
молоді, діяльність яких координується центрами соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
2.
0313131
Кількість сімей 3 дітьми, які опинилися у складних життєвих
обставинах, яким надано соціальні послуги
3.
0313131
Кількість осіб, які опинилися у складних життєвих обставинах, яким
надано соціальні послуги
0313131
Кількість соціальних послуг, які надані центрами ми соціальних служб
для сім'ї, дітей та молоді
З.Показники ефективності
1.
0313131
Середні витрати на утримання одного центру соціальних служб для
сім'ї, дітей та молоді
2.
0313131
Середні витрати на забезпечення діяльності одного працівника центру
соціальних служб для сім'ї, діте та молоді
3.
0313131
Середні вифати на надання одіїієї соціальної послуги
4.Показники якості
1.
Кількість підготовлених кандидатів у опікуни, піклувальники,
0313131
прийомні батьки та батьки-вихователі, які пройшли підготовку та

Грн.
Гри.

Розрахунок
Розрахунок

Грн.

Розрахунок

Осіб

Розрахунок

411.3
70,1
0,4
-

/

0313131
3.

Осіб

Розрахунок

0313131

11. Джерела фінансування інвестиційних

Найменування джерел
КПКВК

Розрахунок

100

проектів У р о І ^ Ї І й г і ^ і ^ ^ ; ^ ^

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

(тис грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реанізації інвестиційного
характеризують
проектуй

' Код функціональної класифікації видатків тя

підпрограми.

^

видатків та кредитування бюджету вказується

лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
^Пунктіїзаповнюетьсятільки для затзердженихумісцевому бюджеті видатків/^^^^^^
• Прогноз видатків до кінця реалізації

інвестиційно™ проект з а з н ™ з розбивко» ^ ~

™

™

ГоловаМостиськоГ районної державної адміністрації
(підпис)/

С.О. Буняу
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.О. начальника фінансового управління

райдержадміністргції
(підпис)

, С.Й.Сервачяк(ініціали та прізвище)

\

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 21 квітня 2017 року №285
Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління_
(найменування місцевого фінансового органу)

21 квітня 2017 року

№ 19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1.

03

Мостиська районна державна адміністрація Львівської області

(КПІСВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

0317450

^Агенція регіонального розвитку та транскордонного співробітництва Мостищини

(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

3. 0317450

09047^

(КПКВК МБ)

(КФКВК)'

Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних Призначень/бюджетних асигнувань -

6.0

тис. гривень та спеціального фонду -

6.0

-

тис. гривень, у тому числі загального фонду -

тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів», "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в
Україні засобами масової інформації"", наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Примірний перелік

м-

В И Д „ ,

фінансів України
10.0 .2017 року №11 "Про районний бюджет на 2 0 П пік» п З
№32^'Про внесення змін до районного б і Х е т 7 2 0 1 ' ^

. 0 можу. З Д Ш С Н _

''

7. Завдання, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
КПКВК

КФКВК

0317450

09047

Назва підпрограми

Створення сприятливих умов для розвитку підприємницької діяльності та
полшшення інвестиційного клімату для малого та середнього
Підприємництва

о глгг

1•

^

_

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі

Підпрограм та завдань
тис. гри)

КПКВК

КФКВК

Підпрограма/завдання
бюджетної програми ^
Сприяння
розвитку
малого та середнього
підприємництва
Програма
розвитку
малого та середнього
підприємництва
в
Мостиському районі
на 2016-2020 роки

Спеціальний

6.0

6.0

Усього

9. Перелік регіональних цільових програм.

Д

^'^У
^^^ (У
Р «
л^
Мостиської районної ради від
Мостиської районної ради від 23.03.2017 рок^

6. Мета бюджетної програми: С ^ ш ш ^ ^ ^

№ з/п

з

які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. гри)

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК

1
Прогр^а розвитку малого та середнього
підприємниіггва в Мостиському районі на
2017 рік
Усього

2
0317450

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

3

4

Разом
5

6,0

6,0

6.0

6.0

-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
№
з/п
1

1

КПКВК

Назва показника

Одиниця виміру

Джерело інформації

Значення показника

2
0317450

3
Сприяння розвитку
малого та середнього
підприємництва
Підтримка
створення
сприятливих з ^ о в для
розвитку
підприємницької
діяльності та поліпшення
інвестиційного
клімату
для малого та середнього
підприємництва
затрат

4

5

6

обсяг видатків для надання
фінансової підтримки
суб'єктам підприємництва
(малим, середнім та ФОП)

2

6.0

Од..

план

1

Тис.грн.

Кошториси/план

6.0

ефективності
Середні суми надання
фінансової підтримки
одного суб'єкта

4

кошторис

продукту
Кількість суб'єктів
підприємництва, яким
планується надати
фінансову підтримку

3

Тис.грн.

якості
темп зростання кількості
суб'єктів підприємництва.

X

%

звіт

100

яким надано фінансову
підтримку порівняно 3
попереднім роком
темп вростання розміру
фінансової підтримки
одного суб'єкта
підприємництва порівняно
3 попереднім роком

%

ЗВІТ

100

! 1. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

Код

Найменування джерел
надходжень

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду

КПКВК

Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
чнансування (за видами)

(тис. грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проекту
джерела
загальний
спеціальний
фінансування
фонд
фонд
10
11
1Т

План видатків звітного
періоду

спеціальний
фонд

спеціальний
фовд

5

8

Інвестиційний проект 2
Усього

™

у .„„адк^, кол„

„Роп>ама „е „оділясгьо, „а

• Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)
Прогноз видатків до кшця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за: '
^ Р ^
>
ІМИ.

Голова Мостиської районної державної адміністрації

С.О. Буняк

^Шл

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації

^^^

—Р

(підпис) о З /

С.И.Сервачак

(ініціали та прізвище)

\

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 21квітня 2017 року №285
Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління_
(найменування місцевого фінансового органу)

_21 квітня 2017 року

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на

2017

№ 19

рік

1- _ 03 _Мостиська районна державна адміністрація
(КПКВК МБ)

2.

0312010

(найменування головного розпорядника)

^Мостиська комунальна центральна районна лікарня_

(КПКВК МБ)

0312010
(КПКВК МБ)

(найменування відповідального виконавця)

073І
(КФКВК)

^Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - _27739.2
фонду -26766.4
ТИС. гривень та спеціального фонду 972.8

~

~

тис. гривень, у тому числі загального
тис. гривень.

5 Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України
«Про місцеве самоврядування в Україні», наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 «Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Примірний
перелік результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за видатками, що можуть здійснюватися

Хо з/п

КПКВК

І ^ в а підпрограми

КФКВК
0312010

КІЖВК

КФКВК

Спеціальний
фонд

Підпрограма/завдання
бюджетної програми

т
Підпрограма
Завдання
Забезпечення
надання
населенню стаціонарної
медичної допомоги. • •

Назва регіональної цільової програми
т а підпрограми

26766І—

972 8

Загальний
фонд

2773^.^

Спеціальний
фонд

підпрограм 1 завдань
10. Результативні показники
№
з/п

КПКВК

1

2

Назва показника

т
Підпрограма

Джерело інформації

Значення показника

Одиниця виміру

т

У

Т

1

Завдання
Забезпечення надання
населенню стаціонарної
медичної допомоги
затрат
Кількість установ
Кількість штатних одиниць
В тому числі лікарів
Кількість ліжок у .
звичайних стаціонарах
Кількість ліжок у денних
стаціонарах

2

3

4

продукту
Кількість ліжко днів у
звичайних стаціонарах
Кількість ліжко днів у
денних стаціонарах
Кількість пролікованих
хворих у стаціонарі
Кількість амбулаторних
відвідз^ань у
поліклінічних відділеннях
лікарень
ефективності
Завантаження ліжкового
фонду у звичайних
стаціонарах
Завантаженість ліжкового
фонду у денних
стаціонарах
Середня тривалість
лікування у звичайних
стаціонарах
якості
Рівень виявлення
захворювань на ранніх
стадіях
Рівень виявлення
захворювань у осіб

Од.
Од
Од.

звіт
Звіт/штатний розклад
Звіт по штатах
звіт

1
427,25
96,5
205/6 реанім.

Од.

звіт

10

Тис.од.

звіт

60,0

Тис.од.

звіт

4,5

Од.

звіт

5,5

осіб

звіт

215000

днів

звіт

292

днів
звіт
днів

450
11

звіт
%
%

звіт

82

звіт

68

ранніх стадіях
Зниження рівня
захворюваності порівняно
3 попереднім роком
Збільшення показника
летальності

%

звіт

1

%

звіт

0,6

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код

1

Найменування джерел
надходжень
2
Підпроіі)ама 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із
бюджету
Інші джерела
фінансування (за видами)

ЮЖВК

3

План видатків звітного
періоду

Касові видатки станом на
01 січня звітного періоду
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

4

5

6

7

8

9

X

/

(тис, грн)
Прогноз видатків до кінця
Пояснення, що
реалізації інвестиційного
характеризують
проектуй
джерела
загальний
спеціальний
фінансування
разом
фонд

фонд

10

11

12

13

X

X

Інвестиційний проект 2
Усього

' Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на
підпрограми.
^ Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
^ Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

С.О. Буняк

Голова Мостиської районної державної адміністрації

(ініціали та прізвище)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
С.И.Сервачак

В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації
(підпис)

/

(ініціали та прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 21 квітня 2017 року №285

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Мостиського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
21 квітня 2017 року

№

19

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1

312150
(КПКВК МБ)

2.

312150

Мостиська райдержадміністрація
(найменування головного розпорядника)

Комунальний заклад Мостиської районної ради "Мостиськнй районний центр первинноТмедико-санітарної допомоги"
(КПКВК МБ)
(найменування відповідального виконавця)
З
312150
0725
Первинна медико-санітарна допомога
(КПКВК МБ)
(КФКВК)'
(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань4597.5 тис. гривень,у тому числі загального фонду4597.5 тис.гривень та спеціального фонду5. Підстави для виконання бюджетної програми

тис. гривень

'2 ? з / 4 з \ Т і ; " " "
"
законодавства України про охорону здоровя", Наказ Міністерства Фінансів і Міністерства Охорони Здоров'я №
283/437 ви, 26.05 2010р.Шро затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здо^'я>>>>-БюлГт^
мі^і^'сь
V
28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, і^о заст^с^вують^Тп^ТвиГн^^^^^^^^^
72 2 о Г У ^ г ;
™
"
" запровадження програмно-цільового методуТкладання'і в и к о н а н ~ е в : ^ 2 ^ І е " Г
?дор^в^
№1605 «Про внесення змш наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2002р. №1098»;Умови оплати праці Наказ Міністерства Охорони

ШсГь^:^:^^^^^^^^

Р^ення

6. Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
Мз/п

КПКВК

±

КФКВК

Назва підпрограми

л.

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

загальний фонд

спеціальний фонд

3

/1

5

6

7

0725

0112150 - Первинна медико-санітарна
допомога

4597,5

0,00

4597,5

КПКВК

КФКВК

1

2

1

0112150

(іис-гонЛ

Підпрограма / завдання бюджетної
програми

Мз/п

разом

2

Забезпечення діагностування і виявлення
захворювання на ранніх стадіях та надання
первинної медичної допомоги
Усього

0112150

4597,5

0,00

4597,5

4597,5

0,00

4597,5

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
Гтис.гон.4
Назва регіональної цільової програми та
КПКВК

підпрограми
1
Усього

•

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5
0,00

2
-

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
тис.грн.
Мз/п

КПКВК

Одиниця

Назва показника

Джерело інформації

виміру

1
0112150

3
0112150 - Первинна медико-санітарна
допомога
Забезпечення діагностування і виявлення
захворювання на ранніх стадіях та надання
неовннноТ медичної допомоги
Затрат
кількість штатних одиниць
кількість установ

Значення показника
й

од.
од.

штатний розпис
мережа

41,5
25

тис.од.
тис.од.

звітність установ
звітність установ

96;0

од

ЗВІТНІСТЬ установ

грн.

звітність установ

Продукту

кількість фельдшерських відвідувань
кількість відвідувань на дому
Ефеїстивності
середня кількість відвідувань на одну штатну
посаду Фельдшера
середня вартість одного відвідування
Якості
динаміка рівня виявлення захворювань на
ранніх стадіях

70 8
749
0,2

відс.
-

11. Д ж е р е л а ф і н а н с у в а н н я і н в е с т и ц і й н и х п р о е к т і в у розрізі п і д п р о г р а м ^
Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду
Код

Найменування джерел надходжень

(ТИС.ГРН.)
План видатків звітного періоду

інвестиційного проектуй

КПКВК
загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Прогноз видатків до кінця реалізації

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

Усього
0,00
0.00
^ Код функціонапьної класифікації' видатків та коедитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна пвої
а не поділяється на підпоогоами.
Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію ін
іційних проектів (профам).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиціііного проекту зазначається з розбивкою за роками.
/, ^
Голова Мостиської районної державної адміністрації

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

лх.

_12_
0.00

С.О. Буняк
(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
В.о. н а ч а л ь н и к а ф і н а н с о в о г о у п р а в л і н н я р а й д е р ж а д м і н і с т р а ц і ї

С.Й.Серівачак
(підпис)

(ініціали і прізвище)

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ 21 квітня 2017 року №285
Мостиська райдерадміністрапія
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджегу)

наказ
Мостиського фінансового управління
(найменування місцевого фінансового органу)
21 вітня 2017 року

№

1д

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік
312120
(КПКВК МБ)
31220
(КПКВК МБ)
312120

2.
3

Мостиська райдержадіміністрація
(найменування головного розпорядника)
Комунальний заклад Мостиської районної ради "Мостиський районний центр первинної меднко-санітарної допомоги"
(найменування відповідального виконавця)
721
Амбулаторио-поліклінічна допомога населенню
1

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань10149.1 тис. гривень,у тому числі загального фонду10149.1 тис.гривень та спеціального фондуО
тис. гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України , Бюджетний кодекс України, Закон України " Основи законодавства України про охорону здоровя". Наказ Міністерства Фінансів і Міністерства Охорони Здоров'я №
283/437 від 26.05.2010р.»Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я»»;Бюджетний
кодекс України від 8.07.2010р. №2456-\Л; Наказ Міністерства Фінансів України від 28.01.2002р. №57 «Про затвердження документів, що застосовуються в процесі виконання бюджету»; Наказ
Міністерства Фінансів України №679 від 9.07.2010р. «Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання і виконання місцевих бюджетів»;
Наказ Міністерства Фінансів України 12.12.2011р. №1605 «Про внесення змін наказу Міністерства Фінансів України від 29.12.2002р. №1098»;Умови оплати праці Наказ Міністерства Охорони
Здоров'я №308/519 від 17.10.2005р.; Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", рішення
Мостиської районної ради від 10.01.2017 року №11 "Про уточнений районний бюджет на 2017 рік"
6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Нз/п

КПКВК

КФКВК

1

?
0312120

3

Назва підпрограми
4
Амболаторно-поліклінічна допомога населеню

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Nз/п

КПКВК

КФКВК

1

2

3

1

0112120

0721

2

0112120

Підпрофама / завдання бюджетної
програми
4
0112120 - Амбулаторно-поліклінічна
допомога населенню
Забезпечення надання населенню амбулаторнополіклінічної допомоги
Усього

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

5

6

7

10149,1

0,00

10149,1

10149,1

0,00

10149,1

10149.1

0,00

10149,1

9. П е р е л і к р е г і о н а л ь н и х ц і л ь о в и х п р о г р а м , я к і в и к о н у ю т ь с я у с к л а д і б ю д ж е т н о ї п р о г р а м и
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний ф о н д

разом

1
Усього

2

3

4

5
0.00

кпквк

Нз/п

Одиниця

Назва показника

виміру
2
0112120

Джерело інформації

Значення показника

штатний розпис

45.25

З
0112120 - Амбулаторно-поліклінічна
допомогаІІнаселенню
Забезпечення надання населенню
амбулаторно-поліклінічної допомоги
Затрат
КІЛЬКІСТЬ штатних одиниць

КІЛЬКІСТЬ установ

-23:.

КІЛЬКІСТЬ ЛІЖОК в д е н н и х стаціонарах

мережа

Продукту
КІЛЬКІСТЬ лікарських відвідувань

звітність установ

кількість Л1ЖК0-ДНІВ в д е н н и х стаціонарах
завантаженість ліжкового ф о н д у в д е н н и х

ЛІ.

звітність установ

Ефекгивності
днів

звітність установ

днів

звітність установ

212

стаціонарах

середній термін перебування на лікуванні в
денному стаціонарі одного хворого
кількість пацієнтів на одного лікаря
Якосі
зниження рівня захворюваності з тимчасовою
втратою працездатності та первинного виходу
на інвалідність

10

осіб
вщс.

звітність установ
17

11. Д ж е р е л а ф і н а н с у в а н н я і н в е с т и ц і й н и х п р о е к т і в у розрізі п і д п р о г р а м ^

Код

Найменування джерел надходжень

Гтис.грн.1

Касові видатки станом на
1 січня звітного періоду

План видатків звітного періоду

КПКВК

Усього

Прогноз видатків до кінця реалізації

спеціальний
фонд
5

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

7

-1.

разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

^ п ^ ^ • « а с и . Ь і к а ц і ї видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрогоами
^ Пункт 11 заповнюється тшьки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/наданш. кредитів на реалізацію інвестиційних проектів
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками
/
'

(профш)

Голова Мостиської районної державної адміністрації
ПОГОДЖЕНО:

разом

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування

л.

л.

інвестиційного проекту'
загальний
фонд
4

ш
(підшс)

С.О. Буняк
(ініціали і прізвище)

В.о. начальника фінансового управління райдержадміністрації
С.Й.Сервачак
(підпис)

(ініціали і прізвище)

