
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26 .08.2014  № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(найменування головного розпорядника коштів м ісцевого бюджету) 

розпорядження від 27.02.2018 №35 
Фінасове управління Тальнівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу) 
наказ від 27.02.2018 №12-од

2.

0200000

(КНКВКМ Б)

0212И 1

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік 

Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
0210000 Тальнівська районна державна адміністрація Черкаської області

0726

(найменування відповідального виконавця)
Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги

(КПКВК МБ) (КФ КВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 6734139.00 тис. гривень,у тому числі загального фонду- 6687139.00 тис.гривень та спеціапьного фонду- 47000.00 тис. гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6 Мета бюджетної програми Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення (обладнання і інвентар, оплата послуг та придбання обладнання і предметів
довгострокового користування, оплата праці, медикаменти та перев'язувальні матеріали)

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п ьспквк КФКВК Назва підпрограми

1 2 3 4

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

К з /п ЬСПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної 
програми

загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0212111 0726
0212111- Первинна медична допомога 

населенню, що надасться центрами 
первинної медичної (медико-санітарноі)

6687139,00 47000,00 6734139,000

2 0,00 0,00 0,000
Усього 6687139,000 47000,000 6734139.000



9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюдя )>ї програми

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК зар,^ьний фонд спеціальний фонд

_________________у.----- І- — /

разом

1 7 4

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми у  розрізі підпрограм і завдань

N з/п КПКВК Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0212111

Забезпечення надання населенню 
первинною медичної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

Затрат
кількість штатних посад од. план по мережі, штатах та

К-П И ХИ Н ГРН-ГЯУ
183,50

в тому числі лікарі, які надають первинну 
аопомоп/

од. план по мережі, штатах та 
контингентях

25,5

Продукту
КІЛЬКІСТЬ прикріпленого населення осіб статична звітність 33829,00

КІЛЬКІСТЬ пролікованих хворих осіб форма №20 670,00
Ефективності

К ІЛЬКІСТЬ прикріпленого населення на 1 лікаря, 
який надає первинну допомогу

од. Розрахунок 1326,60

середня К ІЛЬКІСТЬ відвідувань на 1 лікаря од. Розрахунок 1643,40
Якості

забезпечення полвноти охоплення 
профілактичними щепленнями

% Форма №70 77,90

Динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахвооювань в занедбаних стадіях

% Форма №35 10,30
Динаміка виявлених випадків туоеркульозу в 

занедбаних стадіях %
Форма №33

73

(тис.грн.)

Код Наііменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проектуй Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Усього 0,00 0,00 0,00

 ̂Код Атакціональної юіасийікації видатків та коелитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна пвогоама не поділяється на підпоогоами. 
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.

Голова адміністрації В.П.Клименко

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління

(підпис) (ініціали і прізвище)

КВ.Шпичак
/^ (п ід п и с ) (ініціали і прізвище)


