
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Новогродівська міська рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету) і
розпорядження міського голови від 11.05.2018 № 73-р 
Міське фінансове управління Новогродівської міської 
ради (найменування місцевого фінансового органу) 
наказ від 11.05.2018№ 19-ОД

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 01 
(КПКВКМБ)

2. 0110000 
(КПКВК МБ)

3. 0112010 
(КПКВК МБ)

0731
(КФКВК)І

Новогродівська міська рада 
(найменування головного розпорядника)

Новогродівська міська рада 
(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  15109176 гривень, у тому числі загального фонду -  14592216 гривень та
спеціального фонду- 516960 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми : Конституція України; Бюджетний кодекс України; Закон України «Про Державний 
бюджет України на 2018 рік; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 (із змінами) "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення міської ради від 22.12.2017 № 7/36-18 "Про міський 
бюджет на 2018р"(із змінами), програма соціально-економічного розвитку 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



№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

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

№
з/п КПКВК КФК

вк
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми ̂ Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
0112010 0731 Завдання 14592216 516960 15109176

1
0112010 0731 Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 
медичної допомоги

2
0112010 0731 Забезпечення надання 

наееленню амбулаторно- 
поліклінічної допомоги
Усього * 14592216 516960 15109176

9. Перелік регіональних цільойих програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(грн)

Назва регіональної цільової 
програми та підпрограми кпквк Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Програма 0112010

1. Про затвердження завдань та 
основних заходів по забезпеченню 
профілактики ВІЛ-інфекції, 
допомоги та лікування ВІЛ- 
інфікованих та хворих на СНЩ в 
м. Новогродівка на 2014-2018 роки

21000 21000

2. Програма соціально- 
економічного розвитку

0112010 32000 32000

Усього 53000 53000
N

\



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації

♦
Значення показника

1 2 3 4 5 6

0112010
Завдання 1: Надання 
населенню стаціонарної 
медичної допомоги

0112010 затрат І
1 кількість установ од. Дані первинної облікової 

документації. 
Статистична звітність

1

2 кількість штатних 
одиниць всього

од. Штатний розпис на 2018 
рік.

164

3 у т. ч. лікарів Ецо 
надають стаціонарну 
медичну допомогу

од. Штатний розпис на 2018 
рік.

9

4 кількість ліжок у 
звичайних стаціонарах

од. Статистична звітність 100

0112010 продукту *<
1 кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах
од. Статистична звітність 34000

2 кількість пролікованих 
хворих у стаціонарі

осіб Статистична звітність 3500

0112010 ефективності
1 завантаженість 

ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів
Розрахунково 
(відношення кількісті 
ліжко/днів у звичайних 
стаціонарах до кількісті 
ліжок у звичайних 
стаціонарах)

340

2 середня тривалість 
лікування в стаціонарі 
одного хворого

днів
Розрахунково(кількість 
пролікованих хворих у 
стаціонарі / кількість 
ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах)

10,3

0112010 якості X
І Зниження показника 

летальності
% Статистична звітність 1,0



1 Зниження показника
післяопераційних
ускладнень

% Статистична звітність 0,18

Завдання2: Забезпечення 
надання
консультативної 
поліклінічної допомоги

<

0112010 затрат
1 кількість штатних 

одиниць лікарів що 
надають 
консультативно- 
полікліничну допомогу

од Штатний розпис на 2018 
рік. ^

19,5

0112010 продукту
1 кількість лікарських 

віддідувань
осіб Статистична звітність 36843

0112010 Ефективності
1 середня кількість 

відвідувань у 
поліклініках на одну 
штатну посаду лікаря

, осіб Розрахунково (кількість 
лікарських / кількість 
штатних одиниць лікарів)

2781

0112010 Якості ' і

1 Зниження рівня 
захворюваності 
порівняно 3  попереднім 
роком

Статистична звітність -21,4

N

\



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм^

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВ
К

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

--------------------------------------------------------------------
Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

, проектуй

Пояснен 
ня, що 

характе 
ризують 
джерела 
фінансу 
вання

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

загальн
ий

фонд

спеціальн 
ий фонд

разо
м

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 
1
Н адходж ення із 
бю дж ет у
Інші дж ерела  
фінансування (за 
видами)

X • X X

• • .

Інвестиційний проект 
2 1

. . .

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.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів

ПОГОДЖЕНО:

> Керівник фінансового органу

Л.М. Білецька 
(ініціали та прізвище)

О. В. Коломієць 
(ініціали та прізвище)


