НИЖНЬОСІРОГОЗЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
24.07.2020 № 180
Про затвердження паспортів бюджетних
програм на 2020 рік у новій редакції
Відповідно до статті 20, підпункту 6 пункту 5 статті 22 Бюджетного
кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року
№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу
складання та виконання місцевих бюджетів», рішення XL сесії
Нижньосірогозької районної ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року
№ 994 «Про районний бюджет на 2020 рік» зі змінами від 26 червня 2020 року
№1086, керуючись статтею 6, пунктами 9, 10 статті 25, пунктом 1 частини
першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. Затвердити паспорти бюджетних програм на 2020 рік за кодами
програмної класифікації видатків у новій редакції, що додаються:
0212010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»;
0212111 «Первинна медична допомога населенню».
2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого
заступника голови районної державної адміністрації Полуекто О.М.
Голова районної
державної адміністрації

Дмитро ТАКАДЖИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
24.07.2020 № 180
Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(нова редакція)
1.

___0200000________
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

___Нижньосірогозька районна державна адміністрація_____
(найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету)

2.

_0200000_______
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

___Нижньосірогозька районна державна адміністрація_
(найменування головного розпорядника(
коштів місцевого бюджету)

3.

_0212010___________
(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

___2010_______
(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого бюджет)

____0731______
(код
Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань
спеціального фонду 2394408,00 гривень.

Багатопрофільна стаціонарна
медична допомога
населенню___
(найменування бюджетної
програми згідно з Типовою
програмною класифікацією
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

04060105____
(код за ЄДРПОУ)

(код

04060105_____
(код за ЄДРПОУ)

2131320
0000
(код
бюджет
у)

7 485496,06 гривень, у тому числі загального фонду 5091088,06 гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами;
Закон України від 19 листопада 1992 року № 2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; Указ Президента України від 12
січня 2015 року № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна-2020»; наказ МОЗ від 05 жовтня 2005 року № 308/519 «Про

впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення»; наказ МОЗ від 28 грудня
2002 року № 507 «Про затвердження нормативів медичної допомоги та показників якості медичної допомоги», спільний наказ МОЗ і НАМН
України від 19 лютого 2009 року № 102/18 «Про затвердження уніфікованої методики з розробки клінічних настанов,медичних стандартів,
уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, локальних протоколів медичної допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів) на засадах
доказової медицини» зі змінами від 20 липня 2010 року № 594/71, спільний наказ МФУ, МОЗ 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; наказ МФУ від 26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» зі змінами; рішення XL сесії районної ради сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 994 «Про районний бюджет на
2020 рік» зі змінами та доповненнями.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№
з/п

Ціль державної політики

1.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення.

7. Мета бюджетної програми : Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.
8. Завдання бюджетної програми
№
з/п

Завдання

1.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги.

2.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

3

4

5

5091088,06

0

5 091088,06

0

180 000,00

1.

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

2.

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
(придбання комп’ютерного обладнання за рахунок районного бюджету)

180 000,00

Придбання системи ультразвукової діагностики з датчиками (обласний
бюджет – 1 000 000,00 грн., районний бюджет – 532 635,00 за рахунок
сільських рад – 326 160,00 грн.)

0

3.

4.

Придбання медичного стерилізатора, медичного обладнання, фекального
насосу

0

Усього

1 877408,00
1 877408,00
337 000,00

5091088,06

337 000,00

2394408,00

7485496,06

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№
з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

2

3

4

5

1.

Районна програма соціального захисту людей похилого віку, осіб з інвалідністю та підтримки
сім`ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2020 роки (пільгове
зубопротезування )

42 000,00

0

42 000,00

Програма соціального - економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького району
на 2020 рік (співфінансування видатків проекту "Подаруй людині життя" з придбання
системи ультразвукової діагностики з датчиками для КНП "Нижньосірогозька центральна
районна лікарня" Нижньосірогозької районної ради за рахунок обласного бюджету -1 000 000
грн. за рахунок районного бюджету - 532635 грн. за рахунок Сірогозької -16000 грн.,
Першопокровської - 26000 грн., Нижньоторгаївської - 29865 грн., Степненської - 19268 грн.,
Верхньосірогозької - 39346 грн. Вербівської -35000 грн, Дем`янівської - 17920 грн.,
Верхньоторгаївської - 11000 грн.,Братської - 11851 грн.Вільненської - 18613 грн. сільських та
Нижньосірогозької - 119910 грн. селищної рад; придбання медичного стерилізатора - 187000
грн.оплата пільгових пенсій - 63000 грн., придбання продуктів харчування для хворих у
відділеннях стаціонару - 50000 грн. за рахунок коштів районного бюджету; харчування
хворих у відділеннях стаціонару - 8600 грн.,виплата заробітної плати з нарахуванням
працівникам харчоблоку - 15000 грн. за рахунок коштів Сірогозької сільської ради;
харчування хворих у відділеннях стаціонару - 45 000 грн. за рахунок коштів
Нижньоторгаївської сільської ради)

181600,00

2064408,00

2246008,00

2.

3.

4.

Районна цільова програма "Електронна охорона здоров`я" на 2017-2020 роки (придбання
комп`ютерного обладнання - 180 000 грн, придбання принтерів - 64 000 грн., ліцензійного
програмного забезпечення - 241 974 грн, за рахунок коштів районного бюджету)

305 974,00

180 000,00

485 974,00

Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спичиненої коронавірусом, у
Нижньосірогозькому районі (на забезпечення роботи в цілодобовому режимі медичних
працівників на санітарному блок-посту на 352 км траси М-14 біля села Нижні Торгаї – 48000
грн, на забезпечення експрес - тестами для визначення COVID-19 та придбання безконтактних
108 000,00
електронних термометрів – 15 000 грн, придбання медичного обладнання – 48 000 грн,
медикаментів 30 000 грн, придбання дизинфікуючих та миючих розчинів 10 000 грн,
придбання пально-мастильних матеріалів 5 000 грн, придбання фекального насосу -102000
грн.)

150 000,00

258 000,00

Усього

637 574,00 2 394 408,00

3 031 982,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№
з/п
1
1
1.1.

Показники

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

одиниць

Ф.20 «Звіт лікувально-профілактичного
закладу»,ф.47 «Звіт про мережу та
діяльність медичних закладів»

Кількість штатних одиниць

одиниць

у тому числі лікарів

Кількість ліжок у звичайних

2
Забезпечення надання населенню
стаціонарної медичної допомоги.
затрат
Кількість установ

Спеціальний
фонд
6

Усього

1

0

1

Ф.17 «Звіт про медичні кадри»,ф.20
«Звіт лікувально-профілактичного
закладу»,ф.47 «Зві про мережу та
діяльність медичних закладів»

139,0

4,0

143,0

одиниць

Ф.17 «Звіт про медичні кадри»,ф.20
«Звіт лікувально-профілактичного
закладу»,ф.47 «Звіт про мережу та
діяльність медичних закладів»

26,25

1,5

27,75

одиниць

Ф.47 «Звіт про мережу та діяльність

85

0

85

4

Загальний
фонд
5

7

стаціонарах
1.2

1.3

продукту
Кількість проведених ліжко-днів у
звичайних стаціонарах

тисяч
одиниць

Ф.47 «Звіт про мережу та діяльність
медичних закладів»

28,6

0

28,6

Кількість пролікованих хворих у
звичайних стаціонарах

осіб

Звіт ф.20

2450

0

2450

Кількість лікарських відвідувань

осіб

Звіт ф.20«Звіт лікувальнопрофілактичного закладу», ф.47 «Звіт
про мережу та діяльність медичних
закладів»,ф.39 «Звіт про роботу
лікарів поліклініки»

46662

5454

52116

ефективності
Завантаженість ліжкового фонду

днів

Звіт ф.20«Звіт лікувальнопрофілактичного закладу»

285,7

0

285,7

9,2

0

9,2

середня тривалість лікування в
стаціонарі одного хворого
Видатки на 1 ліжко-день на
медикаменти

Видатки на 1 ліжко-день на
харчування
1.4

днів

Звіт ф.20«Звіт лікувальнопрофілактичного закладу»

гривень

Звіт ф.20«Звіт лікувальнопрофілактичного закладу», ф.47 «Звіт
про мережу та діяльність медичних
закладів»,

15,50

0,10

15,60

гривень

Звіт ф.20«Звіт лікувальнопрофілактичного закладу», ф.47 «Звіт
про мережу та діяльність медичних
закладів»

12,50

0,30

12,80

відсоток

Ф.12 «Звіт про захворювання
зареєстровані у хворих, які проживають
у районі обслуговування лікувальнопрофілактичних закладів»

-1,0

0

-1,0

якості
Зниження рівня захворюваності
порівняно з попереднім роком %

2

медичних закладів»

Придбання обладнання і
предметів довгострокового
користування (придбання

комп’ютерного обладнання)
2.1.

Затрат
Видатки на придбання
комп’ютерного обладнання

2.2.

3.1.

180, 0

од.

Розрахунок до кошторису.

0

29

29

тис.грн

Розрахунок(видатки на придбання
обладнання/
кількість обладнання)

0

6,2

6,2

1877,4

1877,4

Затрат
Тис.грн..

Кошторис на 2020 рік

0

Продукту
Кількість одиниць придбаного
обладнання

3.3.

180, 0

Придбання системи
ультразвукової діагностики з
датчиками (обласний бюджет –
1 000 000,00 грн., районний бюджет
– 532 635,00 за рахунок сільських рад
– 250 389,00 грн.)

Видатки на придбання системи
ультразвукової діагностики з
датчиками
3.2.

0

Ефективності
Середні видатки на придбання
комп’ютерного обладнання

3.

Кошторис на 2020 рік

Продукту
Кількість одиниць придбаного
обладнання

2.3.

Тис.грн..

од.

Розрахунок до кошторису.

0

1

1

Розрахунок(видатки на придбання
обладнання/
кількість обладнання)

0

1877,4

1877,4

Ефективності
Середні видатки на придбання
системи ультразвукової діагностики з
датчиками

тис.грн

4.

4.1.

Придбання медичного стерилізатора,
медичного обладнання, фекального
насосу
Затрат
Видатки на придбання медичного
стерилізатора, медичного
обладнання, фекального насосу

4.2.

Кошторис на 2020 рік

0

337,0

337,0

Розрахунок до кошторису.

0

4

4

Розрахунок (видатки на придбання
обладнання/
кількість обладнання)

0

84,25

84,25

Продукту
Кількість одиниць придбаного
обладнання

4.3.

Тис.грн..

од.

Ефективності
Середні видатки на придбання
медичного стерилізатора, медичного
обладнання, фекального насосу

тис.грн

Завідувач сектора фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації

Інна НІКІФОРОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
районної державної адміністрації
24.07.2020 № 180

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік
(нова редакція)
1.

0200000
(код)

2.

_0210000

Нижньосірогозька районна державна адміністрація
найменування головного розпорядника)

04060105

_ Нижньосірогозька районна державна адміністрація
найменування головного розпорядника)

04060105

0212111

2111

0726

(код Програмної
класифікації видатків
та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової
програмної
класифікації
видатків
та кредитування
місцевого
бюджету)

Первинна медична
допомога населенню

(код Функціональної
класифікації
видатків та
кредитування
бюджету)

(найменування
бюджетної
програми згідно
з Типовою
програмною
класифікацією
видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

3.

21313200000
(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 1126694,00 гривень, у тому числі загального фонду 1106694,00 гривень та
спеціального фонду 20000,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України; Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI зі змінами;
Закон України від 14 листопада 2019 року № 294-IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; Закон України від 19 листопада 1992 року №
2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»; наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 “Про деякі
питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів» зі змінами; рішення XL сесії районної ради
сьомого скликання від 24 грудня 2019 року № 994 «Про районний бюджет на 2019 рік» зі змінами та доповненнями.
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

Ціль державної політики

1

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.

7. Мета бюджетної програми:
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

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

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1

2

3

4

5

Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги
за місцем проживання (перебування)

1126694,00

1126694,00

Усього
10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень
№ з/п

Найменування місцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальн
ий фонд

Усього

1

2

3

4

5

1

Районна програма соціального захисту людей похилого віку, інвалідів та підтримки
сім`ї, утвердження гендерної рівності і протидії торгівлі людьми на 2015-2020 роки,
затверджена рішенням LII сесії районної ради шостого скликання від 18 травня 2015
року № 711 зі змінами та доповненнями

60000,00

60000,00

2

Програма соціального-економічного та культурного розвитку Нижньосірогозького
району на 2020 рік, затверджена рішенням XXII сесії районної ради сьомого скликання
від 20 грудня 2017 року №542 зі змінами та доповненнями

427756,00

427756,00

3

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 20132017 роки, затверджена рішенням XXVIIII сесії районної ради шостого скликання від

30000,00

30000,00

28 березня 2013 року №374 зі змінами та доповненнями
4

Районна програма підтримки закладу медицини КНП Нижньомірогозький ЦПМСД
на 2020-2022роки затверджена XLIII сесії районної ради сьомого скликання від 24
березня 2020 року №1030

443938,00

443938,00

5

Програма протидії поширенню гострої респіраторної хвороби, спичиненої
коронавірусом, у Нижньосірогозькому районі (забезпечення доплати працівникам,
заподіяним у лікуванні хворих на COVID-19

10000,00

10000,00

971694,00

971694,00

Усього
11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Усього

1
1

2
Завдання 1. Забезпечення надання
населенню первинної медичної
допомоги за місцем проживання
(перебування)
Обсяги видатків для надання
населенню первинної медичної
допомоги

3

4

5

6

7

1126694,00

1126694,00

тис. грн

Кошторис на 2020
рік

2

Кількість установ

од.

Структура
центру

20

20

Кількість штатних посад

од.

Штатний розпис

53,75

53,75

в т.ч. лікарів, які надають первину
медичну допомогу

од.

Штатний розпис

8

8

осіб

Згідно даних
Облстатуправлінн
я

15 482

15 482

продукту
Кількість прикріпленого
населення

3

Кількість пролікованих хворих

тис.осіб

Згідно інформації
про стан
фінансового
забезпечення
державних
соціальних
нормативів

8012

Кількість лікарських відвідувань

тис.од.

Звітність установ
Річна Ф-№20
статистичної
звітності

43114

43114

од.

звітність установ

2064

2064

од.

Розрахунок

5748

5748

%

Звітність установ
Річна Ф-№70
статистичної
звітності

98

98

%

Звітність установ
Річна Ф-№7
статистичної
звітності

-2,7

-2,7

%

Звітність установ
річна
Ф-№8
статистичної
звітності

-25

-25

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

4

якості
Забезпечення повноти охоплення
профілактичними щепленнями

Динаміка виявлених візуальних
форм онкозахворювань в
занедбаних стадіях

Динаміка виявлених випадків
туберкульозу в занедбаних стадіях

Завідувач сектора фінансово-господарського
забезпечення апарату районної державної адміністрації

8012

Інна НІКІФОРОВА

