ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України

26.08.2014 №

836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської
області 06.08.2018 р. №211
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Бердичівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)
від 06.08.2018 р. №34-о

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області

0200000

1

(найменування головного розпорядника)

(КПКВК МБ)

Бердичівська районна державна адміністрація Житомирської області

0210000

2.

(найменування відповідального виконавця)
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КПКВК МБ)
0212010

3

(КФКВК)1

(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування бюджетної програми)
22254,8 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

21868,4 тис.гривень та спеціального фонду-

3864 тис- гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2018 рік», Закон України «Про місцеві державні адміністрації в Україні», Закон
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» № 2801-ХІІ від 19.11.92 , постанова Кабінету Міністрів
України від 28.02.02 №228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», наказ Міністерства
охорони здоров’я України від 05.10.05 № 308/519 «Про упорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення», постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.09 №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»,
Постанова КМУ від 11.05.2011 р. №524 «Питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», постанова Кабінету Міністрів України
№1037 від 28.12.2016р. ”Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери”, рішення сесії районної ради від 22.12.2017 р. №336, рішення
сесії роайонної ради від 20.03.2018 р. №351 Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік” , рішення сесії районної ради від 19.06.2018 р. №378 ”Про внесення змін до районного
бюджету на 2018 рік”, Розпорядження голови РДА від 16.07.2018 року № 194 ”Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”, рішення сесії районної ради від 06.08.2018 р. №395
”Про внесення змін до районного бюджету на 2018 рік”

_____________________________ _____________________________________________

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

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1

2

3

4

8.

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)
Підпрограма / завдання бюджетної
програми

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

3

4

5

6

7

0731

0312010 - Б агатоп роф іл ьн а стац іон арн а
м еди чн а доп ом ога н аселенн ю

21868,37

386,40

22254,77

4336,5

6,3

4342,8

17531,9

380,1

17912,0

21868,4

386,40

22254,8

N з/п

кпквк

КФКВК

1

2
0212010

1

2

0212010

3

0212010

Забезпечення надання населенню амбулаторнополіклінічної допомоги
Забезпечення надання населенню стаціонарної
медичної допомоги
У сього

9.

Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

разом

1

2

3

4

5
0,00

У сього

10.

Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N з/п

КПКВК

1

2
0212010

Назва показника
3

Одиниця
виміру
4

Джерело інформації

Значення показника

5

6

0212010 - Б агатоп роф іл ьн а стац іон арн а
м еди чн а допом ога н аселенн ю
З абезп ечен н я н адання н аселенн ю
а м б у л атор н о-п ол ік л ін іч н ої доп ом оги
Затрат

інша субвенція з обласного бюджету на
поточний ремонт кабінетів поліклініки
(денний стаціонар)ЦРЛ Бердичівського району

тис.грн.

рішення сесії районної ради від
19.06.2018 р. №378

кількість установ
кількість штатних одиниць
у т. ч. лікарів
кількість ліжок у денних стаціонарах

од.
од.
од.
од.

форма 20
форма 17
форма 20

1,00
107,25
30,50
30,00

тис.грн.

проектно - кошторисна
документація

105,10

105,10

П родукту

за рахунок іншої субвенції з обласного
бюджету ремонт трьох кабінетів денного
стаціонару
кількість лікарських відвідувань (у
поліклінічних відділеннях лікарень)
кількість ліжко-днів у денних стаціонарах
Е ф ек тивн ості

осіб

форма 20

тис.од.

форма 20

140391,00
15,50

відсоток освоєння субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально - економічного
розвитку на капітальний ремонт будівлі
стаціонару Бердичівської ЦРЛ за адресою, вул.
Житомирська, 85а, м. Бердичів, Житомирська
обл.

розрахунок

відс.

100,00

розрахунок
відс.
відсоток освоєння іншої субвенції з обласного
бюджету на поточний ремонт
фізіотерапевтичного відділення в приміщенні
лікувального корпусу ЦРЛ Бердичівського
____________ ______________ по
Ц дМЛІП/
Ш Ш ------------------ --------форма 20
відс.
зниження рівня захворюваності порівняно з
__________ попереднім роком_______ _____
______ зниження показника летальності______ ______відс._____ ____________форма 20___________

О

оо

^о

100,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.грн.)

О.М. Шемякіна

Заступник начальника управління фінансів Бердичівської
райдержадм іністрації
(підпи<

(ініціали і прізвище)

