
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження № 105 від 07 травня 2018 року 
Семенівська міська рада Чернігівської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2 . 0110000 
(КПКВК МБ)

3 . 01 1 2 1 1 0
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  3698,6 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  3631,1 
тис. гривень та спеціального фонду -  67,5 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми Бюджетний Кодекс України. Закон України "Про місцеве самоврядування в 
Україні", рішення сесії "Про міський бюджет на 2018 рік" від 26.12.2017 р.,рішення сесії від 26.04.2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради від 26.12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік»

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

Семенівська міська рада
(найменування головного розпорядника)

Семенівська міська рада
(найменування відповідального виконавця)

0725 Первинна медична допомога населенню



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п КІЖВК КФКВК Назва підпрограми

0112111 0725
Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарно'О допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
_________________________________ __________________________________________________________________________________________  ___  (Т И С ,  фн)

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 

бюджетної програми"
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0112111 0725 Первинна медична допомога населенню, шо надається центрами 
первинної медичної (мелико-санітарної) допомоги

Завдання
Забезпечення діагностування 
і виявлення захворювання на 
ранніх стадіях та надання 
первинної медичної ДОПОМОГИ

3631,1 67,5 3698,6

Усього 3631,1 67.5 3698.6

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
____________________________________ _____________ _______________ ___ _______ (тис, грн)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1
Підпрограма 1
Підпрограма 2
• • •

Усього



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

0112111 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги

Завдання
Забезпечення діагностування і 
виявлення захворювання на 
ранніх стадіях та надання 
первинної медичної допомоги

Затрат

Кількість установ Од. звіт 1

Кількість штатних одиниць Од звіт 124,5

Кількість лікарських відвідувань Тис.од. звіт 74,5

Кількість відвідувань на дому Тис.од. звіт 7,0

Ефективності

Середня кількість відвідувань на 
одну штатну посаду лікаря Од. звіт 4698

Якості

Динаміка рівня виявлення 
захворювань на ранніх стадіях % звіт -41,2

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
________________________ _________ ____________________________ ____________________________ ________________________ (тис, грн)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту'

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

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
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2

Усього

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).

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

Секретар ради

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар ради

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)

О.І. Желтобрюх
(підпис) (ініціали та прізвище)


