


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Маньківської районної державної 
адміністрації від 08.02.2019 № 14

(у редакції розпорядження Маньківської районної державної 
адміністрації від 04.09.20.19 № 146)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1 . 0200000
(код)

2. 0210000
(код)

О
3 . 0212111

(код)

Маньківська районна державна адміністрація 
(найменування головного розпорядника)
Маньківська районна державна адміністрація 
(найменування відповідального виконавця)
0726 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
(КФКВК) санітарної) допомоги

(найменування бюджетної програми)
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань 2661822,00 гривень, у тому числі загального фонду 2647722,00 гривень та 
спеціального фонду 14100,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закони України: «Про Державний бюджет України на 2019 рік», «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я»; рішення Маньківської районної ради: від 25.09.2018 № 30-7/УІ1 «Про Програму розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги в Маньківському районі та підтримки комунального некомерційного підприємства «Манькївський центр 
первинної медико-санітарної допомоги» Маньківської районної ради Черкаської області на 2018-2021 роки», від 20.12.2018 № 33-9/УІІ 
«Про районний бюджет Маньківського району на 2019 рік», від 26.02.2019 Лг" 35-9/УІІ «Про внесення змін до рішення районної ради від
20.12.2018 Лго 33-9/УІІ «Про районний бюджет Маньківського району на 2019 рік»», від 28.03.2019 № 36-7/УІІ «Про внесення змін до 
рішення районної ради від 20.12.2018 № 33-9/УІІ «Про районний бюджет Маньківського району на 2019 рік»»; від 21.05.2019 № 37-13/УІ1 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 № 33-9/УІІ «Про районний бюджет Маньківського району на 2019 рік»»; від
08.08.2019 № 38-5/У1І «Про внесення змін до рішення районної ради від 20.12.2018 33-9/УІІ «Про районний бюджет Маньківського
району на 2019 рік»», розпорядження Маньківської районної державної адміністрації від 29.08.2019 № 141 «Про внесення змін до розпису 
районного бюджету на 2019 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
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№ з/п Ціль державної політики
1 Покращення якості надання населенню первинної медичної допомоги

7. Мета бюджетної програми:
підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення діагностування і виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів:
гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 -> 4 5
1 Видатки на забезпечення надання населенню первинної медичної

допомоги, у тому числі:
амбулаторіями: 729695 0 729695
- заробітна плата з нарахуваннями 334075 0 334075
- медикаменти та перев’язувальні матеріали 100620 0 100620
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 248900 0 248900
- інші поточні видатки 46100 0.- 46100

фельдшерсько-акушерськими пунктами: 909154 0 909154
- заробітна плата з нарахуваннями 523282 0 523282
- медикаменти та перев’язувальні матеріали 92747 0 92747
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 66500 0 66500
- інші виплати населенню 31535 0 31535
- інші поточні видатки 195090 0 195090

базовою амбулаторією загальної практики сімейної медицини: 1008873 0 1008873
- заробітна плата з нарахуваннями 260867 0 260867
- медикаменти та перев’язувальні матеріали 40000 0 40000
- продукти харчування 4000 0 4000



з

- оплата комунальних послуг та енергоносіїв 400000 0 400000
- інші виплати населенню 200000 0 200000
- інші поточні видатки 104006 0 104006
- капітальні видатки (придбання комп’ютера для жіночого оглядового 
кабінету)

0 14100 14100

Усього 2647722 14100 2661822

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
гривень

№ з/п Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 о5 4 5
1 Програма розвитку первинної медико -  санітарної допомоги в 

Маньківському районі та підтримки комунального некомерційного 
підприємства «Маньківський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Маньківської районної ради Черкаської області на 2018-2021 роки

2247722 14100 2261822

Усього 2247722 14100 2261822

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п Показники Одиниця Джерело інформації Загальний Спеціальний Усього

виміру фонд фонд
1 2 ->:> 4 5 6 7
1 затрат

кількість комунальних некомерційних підприємств Од. Мережа 1 * 0 1
первинної медико-санітарної допомоги
кількість лікувально-профілактичних підрозділів: Од. Мережа 26 0 26
амбулаторій 4 0 4
фельдшерсько-акушерських пунктів 22 0 22
обсяг витрат на утримання комунальних Грн Рішення Маньківської 2647722 14100 2661822
некомерційних підприємств районної ради від 

20.12.2018 № 33-9/УІІ
кількість штатних одиниць Од. Штатний розпис від 129,25 0 129,25
у т. ч. лікарів 01.01.2019 18,75 18,75
кількість ліжок в денних стаціонарах Од. Звіт про мережу та 45 0 45
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діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019
2 продукту

кількість лікарських відвідувань Тис. од. Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

90,566 0 90,566

кількість ліжко -днів в денних стаціонарах Тис. од. Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

16,83 0 16,83

кількість фельдшерських відвідувань Тис. од. Журнал реєстрації 97,732 0 97,732
кількість відвідувань на дому Тис. од. Журнал реєстрації 5,366 0 5,366

о ефективності
завантаженість ліжкового фонду в денних 
стаціонарах

Днів Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

300 • 0 300

і

середній термін перебування на лікуванні в 
денному стаціонарі одного хворого

Днів Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

9 0 9

1 кількість пацієнтів на одного лікаря Осіб Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

1615 0 1615

середня кількість відвідувань на одну штатну 
посаду

Од. Розрахунок 1498 0 1498

середня вартість одного відвідування Грн Розрахунок 13,67 0 13,74
4 якості

зниження рівня захворюваності з тимчасовою 
втратою працездатності та первинного виходу на

% Розрахунок 10 0 10
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інвалідність
динаміка рівня виявлення захворювань на ранніх 
стадіях

% Звіт про мережу та 
діяльність медичних 
закладів № 47 станом 

на 01.01.2019

ЗО 0 ЗО

Перший заступник голови Маньківської районної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:
Фінансове управління Маньківської районної державної адміністрації

О.ЮЗВЕНКО
ніціали/ініціал, прізвище)

Начальник управління С.САМОЙЛЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Я


