
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження №81-р  від 10.04.2020року
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0112111 2111 0726 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 1,135,930.00 гривень, у тому числі загального фонду 1,135,930.00 гривень та

спеціального фонду- 0.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

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

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

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

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами ,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік",наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,ЗАКОН 
УКРАЇНИ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" зі змінами, Н А К А З  від  26.05.2010  N 283/437  Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та 
результативних показникі  їх виконання для місцевих бюджетів   у галузі "Охорона здоров'я"  зі змінами, листа Міністерства фінансів України від 05.09.2019 року №05110-14-
6/22263,рішення Олександрівської селищної ради від  21 грудня 2019 року №2 ««Про  бюджет об’єднаної територіальної громади Олександрівської селищної ради  Вознесенського району 
на 2020 рік» ,рішення Олександрівської селищної ради від 21 лютого  2020 року №2 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району 
на 2020 рік", рішення Олександрівської селищної ради від 10 квітня  2020 року №1 "Про внесення змін до селищного бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району 
на 2020 рік.



8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Початкова організація роботи КЗ " Олександрівський ЦПМСД"

2 Забезпечення надання населенню первинної допомоги за місцем проживання (перебування)

3 Забезпечення фінансування  КПК " Олександрівський ЦПМСД" комунальних послуг та енергоносіїв.

4 Капітальний ремонт закладів медицини

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1 Забезпечення фінансування  КНПК " Олександрівський ЦПМСД" 959,251.00 0.00 959,251.00

2 Повне або часткове відшкодування вартості лікувального харчування 176,679.00 0.00 176,679.00

УСЬОГО 1,135,930.00 0.00 1,135,930.00

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 3 4 5

1 1,135,930.00 0.00 1,135,930.00

Усього 1,135,930.00 0.00 1,135,930.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

0 Затрат 0.00

0

кількість штатних одиниць

шт.од 0.00 0.00 0.00

0

в тому числі лікарів, які надають первинну допомогу

шт.од 0.00 0.00 0.00

0 гривень
звіт

959,251.00 0.00 959,251.00

0 кількість обєктів що потребує ремонту шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0 обсяг видатків на придбання лікувального харчування грн. розрахунково 176,679.00 0.00 176,679.00

0 Продукту 0.00

Програма розвитку та фінансової підтримки_x000D_
Комунального некомерційного підприємства «Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

Одиниця 
виміру

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2017 

рік

штатний розпис КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

вартість комунальних послуг та енергоносіїв та інших витрат для 
цпмсд



0

кількість прикріпленого населення

осіб 0.00 0.00 0.00

0

кількість пролікованих хворих

осіб 0.00 0.00 0.00

0 кількість установ шт. мережа 1.00 0.00 1.00

0 кількість обєктів що планується відремонтувати шт. ПКД 0.00 0.00 0.00

0
кількість хворих, що потребує лікувального харчування

осіб 1.00 0.00 1.00

0 Ефективності 0.00

0 осіб 0.00 0.00 0.00

0

середня вартість ремонту одного обєкту

грн. 0.00 0.00 0.00

0 середні витрати на одного хворого грн. розрахунково 176,679.00 0.00 176,679.00

0 Якості 0.00

0 відс. 0.00 0.00 0.00

0 відс.
розрахунково

100.00 0.00 100.00

0

питома вага відремонтованих обєктів

відс. 0.00 0.00 0.00

0 рівень забезпеченності у лікарському харчуванні відс. розрахунково 100.00 0.00 100.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

4/15/2020

(Дата погодження)

М.П.

паспорта 
дільниць(Олександрівська,Трикратс

ька, Воронівська) по КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

журнал обліку хворих по 
дільницях(Олександрівська,Трикрат

ська, Воронівська)   КЗ" 
Олександрівський центр первинної 
медико-санітарної  допомоги " 2018 

рік

 Заява.Постанова КМУ №160 від 
31.03.2015р.

кількість прикріпленого населення на 1 доктора, який надає 
первинну допомогу

розрахунково(кількість 
прикріпленого населення/лікарів, 
які надають первинну допомогу) 

2018 рік

Сума витрат  розділена на кількість 
відремонтованих об’єктів

забезпечення повноти охоплення населення проживаючого на 
території громади

розрахунково(кількість 
зареєстрованого населення 

/кількість прикріпленого населення) 
2018рік

питома вага наданого фінансування комунальних послуг та 
енергоносіїв інших видатків для цпмсд до запланованого

кількість обєктів що потребує 
ремонту розділити на кількість  

відремонтованих об’єктів



ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження №81-р  від 10.04.2020року
Олександрівська селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1. 0100000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

2. 0110000 Олександрівська селищна рада 04376162
(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

3. 0117350 7350 0443 14503000000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300,000.00 гривень, у тому числі загального фонду 0.00 гривень та

спеціального фонду- 300,000.00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення розвитку інфраструктури території

8. Завдання бюджетної програми

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

Розроблення схем планування та забудови територій 
(містобудівної документації)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)        

 Конституція України,Бюджетний кодекс України,Закон україни "Про місцеве самоврядування" зі змінами,Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік", наказ 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" зі змінами,наказу 
Міністерства фінансів України від 27 липня 2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що можуть здійснюватись з усіх місцевих бюджетів» зі змінами, рішення Олександрівської селищної ради від 10  квітня 2020 року №1 "Про внесення змін до селищного 
бюджету Олександрівської селищної ради Вознесенського району на 2020 рік".

діяльність у сфері землеустрою спрямована на регулювання відносин, які виникають між органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами із забезпечення 
сталого розвитку землекористування



№ з/п Завдання

1 Здійснення розробки проектної та містобудівної документації

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 0.00 300,000.00 300,000.00

УСЬОГО 0.00 300,000.00 300,000.00

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 3 4 5

1 0.00 300,000.00 300,000.00

Усього 0.00 300,000.00 300,000.00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

0 Затрат 0.00
0 обсяг видатків тис.грн. кошторис 0.00 300,000.00 300,000.00

0 Продукту 0.00

0 од. договір 0.00 1.00 1.00

0 Ефективності 0.00
0 середні видатки на розробку одного проекту тис.грн. розрахунково 0.00 300,000.00 300,000.00

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Олександрівська селищна рада

(Назва місцевого фінансового органу)

селищний голова Бензар М.М.

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

4/15/2020

(Дата погодження)

М.П.

Проведення інвентаризації земель та розробка проектів землеустрою, технічної 
документації з номативної грошової оцінки земель

Програма соціально-економічного розвитку Олександрівської селищної ради на 
2019рік

Одиниця 
виміру

кількість проектів (комплектів проектної та містобудівної 
документації тощо)
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