
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

фінансів України

26.08.2014  № 836

КПКВК

2

загальний фонд спеціальний фонд разом

3

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Підпрограма / завдання бюджетної 

програми
N з/п КФКВК

(тис.грн)

4

7261 738,000 25270,1490312180

1 76

0312180 - Первинна медична допомога 

населенню
24532,149

54

321

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

Назва підпрограмиКФКВККПКВКN з/п

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Конституція України,ЗУ Основи законодавства України про охорону здоров'я,наказ МОЗ №801 від 29.07.2016 Про затвердження Положення про центр первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги та положень про його підрозділ

6. Мета бюджетної програми Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Первинна медична допомога населенню

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 25270,149 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

Наказ

Фінансового управління Миргородської районної державної 

адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

_від 13.04.2017_року____№__22______

2. (0)(3)/(0)(3)(1) Миргородська районна державна адміністрація

24532,149 тис.гривень та спеціального фонду- 738,000 тис. гривень

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 (0)(3)(1)(2)(1)(8)(0) 0726

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження
 Миргородської районної державної адміністрації № 88 від  

13.04.2017 року

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2017  рік

1 (0)(3) Миргородська районна державна адміністрація



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Комплексна програма розвитку первинної медико-

санітарної допомоги Миргородського району на 2016-

2020 роки

0312180 389,769 658,000 1047,769

ВСЬОГО 389,769 658,000

загальний фондКПКВК

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

2

Значення показникаДжерело інформації
Одиниця 

виміру
Назва показникаN з/п

3 4

1

1

в т.ч.лікарів,які надають первинну допомогу од. Штатний розклад,програма ОМК 61,75

432 5

Затрат

спеціальний фонд

(тис.грн)

разом

25270,149

ВСЬОГО 24532,149 738,000 25270,149

2 0312180

Забезпечення надання населенню первинної 

медичної допомоги за місцем 

проживання(перебування)

24532,149 738,000

Забезпечення надання населенню первинної 

медичної допомоги за місцем 

проживання(перебування)

65

0312180 - Первинна медична допомога 

населенню
0312180

Назва регіональної цільової програми та 

підпрограми

1047,769

КПКВК

Кількість штатних посад од. Штатний розклад,програма ОМК 335,25

Кількість прикріпленого населення

осіб

Полтавський обласний 

інформаційно-аналітичний центр 

медичної статистики

70015,00

Продукту

Ефективності

Кількість пролікованих хворих

тис.чол.

Ф 071  Зведена відомість обліку 

захворювань та причин смерті в 

даному лікувальному закладі

92,50

Середня кількість відвідувань на одного лікаря

од.

Ф №20 Звіт лікувально-

профілактичного закладу,ф №039-О 

Відомість обліку відвідувань в 

поліклініці(амбулаторії),диспансері

,консультації,вдома

3209,00

Кількість прикріпленого населення на 1 

лікаря,який надає первинну допомогу

од.

Ф №20 Звіт лікувально-

профілактичного закладу,ф №039-О 

Відомість обліку відвідувань в 

поліклініці(амбулаторії),диспансері

,консультації,вдома

1250,00

Забезпечення повноти охоплення 

профілактичними щепленнями відс.

Ф №51 Статистичний 

звіт"Охоплення профілактичними 

щепленнями"

60,00

Якості



Код
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

ПОГОДЖЕНО:

Начальник ФУ Миргородської РДА М.Б.Синяговська

1
 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2
 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

разом
спеціальний 

фонд

загальний 

фонд
разом

0,00 0,000,00

2 31

Голова Миргородської РДА

3
 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

ВСЬОГО

Пояснення, що 

характеризують джерела 

фінансування

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
3План видатків звітного періоду

Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд

(тис.грн)

КПКВК

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
2

Найменування джерел надходжень

(підпис) (ініціали і прізвище)

(ініціали і прізвище)(підпис)

76 131211109854

Ю.М.Коваленко

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в 

занедбаних стадіях
відс.

Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по 

Миргородському району
8,30

Динаміка виявлених візуальних форм 

онкозахворювань в занедбаних стадіях
відс.

Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по 

Миргородському району
14,80


