
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження № 162 від 31 липня 2018 року 
Семенівська міська рада Чернігівської області 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2 . 0110000 Семенівська міська рада
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112110 0725 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  4959,9 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  4959,9 
тис. гривень та спеціального фонду -  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», рішення сесії від 26.06.2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради від 26,12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», рішення сесії від 10.07.2018 року «Про внесення змін до рішення 
сесії міської ради вш 26,12.2017 року «Про міський бюджет на 2018 рік», розпорядження від 27,07.2018 року №156.

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



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

0112111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

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

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання 

бюджетної програми2
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0112111 0725 П ервинна м едич на доп ом ога  населенню , ш о надасться ц е н т а м и
первинної м едич ної ( м елико-санітарної) допом оги

Завдання
Забезпечення діагностування  
і виявлення захворю вання на 
ранніх стадіях та надання  
первинної м едич ної допом оги

4568,9 4568,9

П огаш ення кредиторської 
заборгованості п ер едан о ї КЗ  
С ем енівської м іської ради  
«С ем енівський районний  
центр первинної м едико- 
санітарної доп ом оги »  в КНГІ 
«С ем енівський районний  
центр первинної м едико ■ 
санітарної допом оги»  
С єм еніської м іської ради

391,0 391,0

Усього 4959,9 4959,9
_

9, Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис. гри І

Назва регіональної цільової програми КПКВК Загальний Спеціальний Разомта підпрограми фонд фонд

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 П ервинна м едична доп о м о га  населенню , щ о надасться центрами перви нн ої м еди ч н ої (м едико- 

санітарної) доп ом оги

Завдання
Забезпечення діагностування і 
виявлення захворю вання на 
ранніх стадіях та надання  
первинної м едич ної доп ом оги

Затрат

Кількість установ Од. звіт 1

Кількість ш татних одиниць Од. звіт 124,5

Кількість лікарських відвідувань Т ис.од. звіт 74,5

Кількість відвідувань на дом у Т ис.од. звіт 7,0

Ефективності

С ередня кількість відвідувань на 
одн у  ш татну посаду  лікаря

Од. звіт 4698

Я кості

Д инам іка рівня виявлення 
захворю вань на ранніх стадіях

% звіт -41,2

• • « • • • 011. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код Найменування джерел КПКВК Касові видатки станом на План видатків звітного Прогноз видатків до кінця Пояснення, що

надходжень 01 січня звітного періоду періоду реалізації інвестиційногоз характеризують
проекту джерела



загальний
ф онд

спеціальний
ф онд

разом
загальний

ф онд
спеціальний

ф онд
разом

загальний
Фонд

спеціальний
ф онд

разом фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект 2
...

Усього

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).
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається зргізбивкою за роками.

Секретар міської ради

ПОГОДЖЕНО: 

Секретар міської ради
(підпис)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)

О.І. Желтобрюх
(ініціали та прізвище)


