
СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
•• •• • •   •••голови районної державної адміністрації

*

М (Шіілши 2019 р. м.Старобільськ № 5 і/

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм районного 
бюджету на 2019 рік

Керуючись статтею 6 Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації», відповідно до Правил складання паспортів бюджетних програм 
місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджених наказом 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 (зі змінами), рішення 
Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 32/20 «Про районний бюджет 
Старобільського району на 2019 рік» (зі змінами),

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
внести зміни до паспорту бюджетної програми районного бюджету на 

2019 рік за КПКВКМБ 0212010 «Багатопрофільна1 стаціонарна медична 
допомога населенню», затвердивши його в новій редакції, що додається.

Г олова А. Гаркавий



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови 
Старобільської районної державної 
адміністрації Луганської області

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1.

2.

4.

0200000
(КТПКВК МБ) 

0210000

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника)

Старобільська районна державна адміністрація Луганської області
(КТПКВК МБ) 

0212010 0731

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

5.

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної проірами)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 46 328 244,76 гривень, у тому числі загального фонду - 44 342 000 гривень та спеціального фонду - 1 986 
244,76 гривень.
Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 — VI із змінами;
Закон України від 07.12.2017 2246-VIII «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
Наказ Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства охорони здоров'я від 05.10.2005 №308/519 «Про впорядкування умов оплати праці 
працівників закладів охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» із змінами Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я 
України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих 
бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів"
Рішення тридцять другої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 21.12.2018 № 35/20 «Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік». 
Рішення тридцять третьої сесії VII скликання Старобільської районної ради від 21.02.2019 № 33/8 « Про внесення змін до рішення районної ради від 21.12.2018 
№32/30 "Про районний бюджет Старобільського району на 2019 рік».

5 Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ за з/п Цілі бюджетної політики

1 Покращення надання багатопрофільної стаціонарної медичної допомоги населенню



7
Мета бюджетної програми: забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону здоров’я, зміцнення матеріально - технічної бази 
комунальної установи «Старобільське районне територіальне медичне об’єднання».

8 Завдання бюджетної програми:

 ̂з/п Завдання
1. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Напрями використання бюджетних коштів: 
9. (грн)

1*2 З/П
Напрями використання 

бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 9,00
1 оплата праці 27026060,00 690731,00 27716791,00
2 нарахування на оплату праці 5945714,00 151961,00 6097675,00

3
медикаменти та перевязувальні 
матеріали 1074124,00 291324,67 1365448,67

4 продукти харчування 874040,00 3755,50 877795,50

5
оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 7679280,00 74632,00 7753912,00

6 соціальне забезпечення 347268,00 347268,00
7 інші видатки 1395514,00 423840,59 1819354,59

8
придбання обладнання і 
предметів довгострокового 
користування

0,00 350000,00 350000,00

сього 44342000,00 1986244,76 46328244,76
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 

10. (фн)

2 З/п
Найменування місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Усього



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

2 3 4 5 6 7

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
1 затрат

1
обсяг видатків для надання 
населенню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги

грн. Фінансова звітність, кошторис 11117000,00 1417773,00 12534773,00

кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 129,75 12,5 142,25

кількість установ од.
План по мережі штатах і 
контингентах на 2019 рік 1 1 1

кількість ліжок у денних 
стаціонарах од. Звіт лікувально-профілактичного 

закладу 45 0 45

у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 43 4,5 47,5
продукту
кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах тис.од. Статистичні дані 15,3 0 15,3
кількість лікарських відвідувань 
(у поліклінічних відділеннях 
лікарень)

осіб Статистичні дані 205000 0 205000

ефективності
завантаженість ліжкового фонду 
у денних стаціонарах

д н ів Статистичні дані 540 0 340

ЯКОСТІ 0
рівень виявлення захворювань 
на ранніх стадіях

% Статистичні дані 97 0 97

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги
затрат
обсяг видатків для надання 
населенню стаціонарної 
медичної допомоги

грн. Фінансова звітність, кошторис 33225000,00 568471,76 33793471,76

кількість штатних одиниць о д . Штатний розпис 433 0 433
кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах од.

Звіт лікувально-профілактичного 
закладу 235 0 235

у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 71 0 71
продукту
кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах

тис.од. Статистичні дані 7 9 ,9 0 79,9

кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі

осіб Статистичні дані 8900 0 8900



ефективності

завантаженість ліжкового фонду 
у звичайних стаціонарах

ДНІВ Статистичні дані 3 4 0 0 340

середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого

ДНІВ Статистичні дані 8 ,9 0 8,9

якості

зниження показника легальності % Статистичні дані 1 5 ,2 0 15,2

( І І І Д І т С )

Голова С таробільськоїрайонної ________________________________________________________________________________ А.І. Гаркавий
держ авної адміністрації ^  (тлЛ\\с) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області \ /
Н ачал ьн и к  у п равл ін н я  ’ Л .В.Годунова

(підпис) (ініціали та прізвище)

да та і іо і ч УД'ж £ н й я


