
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження міського голови від 18.01.2019 
№ 27 рг 
(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету) 
наказ 
Фінансове управління Покровської міської 
ради 
Донецької області 
(найменування місцевого фінансового органу) 
21.01.2019№ 7 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0100000 
(КПКВК МБ) 

2. 0110000 
(КПКВК МБ) 

3. 01112110 
(КПКВК МБ) 

0726 
(КФКВК) 

Покровська міська рада Донецької області 
(найменування головного розпорядника) 

Покровська міська рада Донецької області 
(найменування відповідального виконавця) 

Первинна медична допомога населенню 
(найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2264500,00 гривень, у тому числі загального фонду 
гривень та спеціального фонду - гривень. 

2264500,00 



5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України 
Бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів». 
Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України 

від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для 
місцевих бюджетів за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» 

Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів 
України 

Наказ МФУ. МОЗ України від 26.05.2010р. № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я". 

Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» 

6. Мета бюджетної програми: зміцнення і поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у 
первинній медичній допомозі 

7. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

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

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
(гри) 

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів 

Загальний 
фонд 

Спеціальни 
й 

фонд 

у тому числі 
бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Зміцнення і поліпшення здоров я 

населення шляхом забезпечення 
2264500 - - 2264500 



потреб населення у первинній 
медичній допомозі 

Усього 2264500 - - 2264500 

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн) 

Найменування місцевої/регіональної Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 
програми 

1 2 3 4 
Програма соціально - економічного розвитку 
м.Покровськ на 2019 рік 

940800,00 940800,00 

Усього 940800,00 940800,00 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 

№ 
з/п Назва показника 

Одини 
ЦЯ 

виміру 

Джерело 
інформації Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 

Значення 
показника 

3 4 5 6 
Зміцнення і поліпшення здоров я 
населення шляхом забезпечення потреб 
населення у первинній медичній допомозі 

1 Затрат 
Кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 252,0 252,0 
У тому числі лікарів, які надають 
первинну допомогу 

ОД Штатний розпис 47,5 47,5 

2 Продукту 
Кількість лікарських відвідувань осіб Статистичні дані 265000 265000 



Кількість ліжко днів денного стаціонару од. Статистичні дані 15480 15480 

Кількість прикріпленого населення осіб Статистичні дані 74900 74900 

Кількість пролікованих хворих осіб Статистичні дані 68000 68000 

3 Ефективності 
Середня кількість відвідувань на одну 
штатну одиницю 

ОД Статистичні дані 5464 5464 

Кількість прикріпленого населення на 1 
лікаря, який надає первинну допомогу 

од Статистичні дані 1546 1546 

4 Якості 
Динаміка рівня виявлення захворювання 
на ранніх стадіях 

% Статистичні дані 22,2 22,2 

Забезпечення повноти охоплення 
профілактичним щепленням 

% Статистичні дані 98 98 

Динаміка виявлення візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях 

% Статистичні дані 8,5 8,5 

Динаміка виявлених випадків 
туберкульозу в занедбаних стадіях 

% Статистичні дані 0 0 

В.о. міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 
В.о. начальника фінансового управління 

І (підг ис) 

(підпис) 

Д.В.Гордієнко 
(ініціали та прізвище) 

С.Ю.Тарасова 
(ініціали та прізвище) 


