
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

627 000,00 627 000,00

Конституція України, Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони 
здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Охорона здоров"я" (зі змінами), рішення сесії районної ради від 23.12.2016 р. № 149 ", рішення сесії міської ради від 01.12.2017 р.№ 908" , рішення сесії районної ради 
від 24.02.2017 р. № 169 ", рішення сесії районної ради від 23.12.2015 р. № 37 , рішення сесії міської ради від 01.12.2017 р.№ 911 " № 910 "  рішення сесії районної ради від 
18,12.2018 р. № 351 "Про районний бюджет на 2019 рік"

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної 
допомоги окремим категоріям хворих



№ з/п Завдання

1 2
1 Здійснення протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними захворюваннями
2 Забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення ветеранів війни району та міста шляхом відшкодування їх вартості 
3 Здійснення заходів розвитку та вдосконалення нефрологічної служби
4 Забезпечення пільговими медикаментами, виробами медичного призначення пільгових категорій населення міста шляхом відшкодування їх вартості 

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 5 6
1 придбання медикаментів та медичних засобів 0,00 0,00
2 відшкодування вартості медикаментів для пільгових категорій населення 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00

у тому числі бюджет 
розвитку

70 000,00 70 000,00
557 000,00 557 000,00
627 000,00 627 000,00

Програма розвитку та вдосконалення нефрологічної служби в районі на 2016- 2020 
роки 105 000,00 105 000,00

Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в 
Берегівському районі на 2017-2021 роки 25 000,00 25 000,00

Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і 
проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії 

населення Берегівського району на 2017-2021 роки
60 000,00 60 000,00

Програма забезпечення пільговими медикаментами, виробами медичного 
призначення пільгової категорії населення міста ( онкохворих, хворих на ниркову 

недостатність та цукровий діабет) на 2018-2021 роки
302 000,00 302 000,00

Прорама забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і 
проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії 

населення міста на 2018-2021 роки
90 000,00 90 000,00

Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в місті 
Берегово на 2018-2021 роки 45 000,00 45 000,00

627 000,00 627 000,00

Одиниця 
виміру



0 грн.
кошторис, програма

0,00

0 грн.
кошторис, програма

0,00

0 грн.
кошторис, програма

0,00

0 грн.
кошторис, програма

0,00

Продукту

0 осіб
статистична звітність № 12,20

50,00 0,00 50,00

0 осіб
статистична звітність № 12

830,00 0,00 830,00

0 осіб
статистична звітність № 12

8,00 0,00 8,00

0 осіб
статистична звітність № 12

406,00 0,00 406,00

0 Кількість дітей хворих на інсулінозалежний діабет у місті осіб статистична звітність № 12 7,00 0,00 7,00
0 Ефективності 0,00

0
Забезпеченість населення профілактичним щепленням

відс.
звіт, реєстри отримувачів

0,10 0,00 0,10

0
Забезпеченість інфекційних хворих противірусними препаратами

відс.
звіт, реєстри отримувачів

100,00 0,00 100,00

0 відс.
статистична звітність № 12

90,00 0,00 90,00

0 відс.
реєстр отримувачів ліків

100,00 0,00 100,00

відс.
реєстри отримувачів

100,00 0,00 100,00

0 відс.
реєстри отримувачів

70,00 0,00 70,00

0
Якості

0,00

0 відс.
статистична звітність № 12,20

0,00 0,00 0,00

0 відс.
статистична звітність № 12

0,00 0,00 0,00

0 відс.
статистична звітність № 12

0,00 0,00 0,00

0 відс. статистична звітність № 12 0,00 0,00 0,00

Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак
(підпис) (ініціали і прізвище)

Видатки на забезпечення швидкими тестами, вакцинами та 
противірусними препаратами для профілактики та лікування 

інфекційних хвороб
70 000,00 70 000,00

Обсяг видатків на забезпечення медикаментами, виробами 
медичного призначення ветеранів війни шляхом відшкодування 

їх вартості 
150 000,00 150 000,00

Обсяг коштів на забезпечення безоплатного відпуску 
медикаментів для хворих, що перебувають на лікуванні методами 

замісної терапії шляхом відшкодування їх вартості 
155 000,00 155 000,00

Обсяг коштів на забезпечення медикаментами, виробами 
медичного призначення пільгових категорій населення міста 

шляхом відшкодування їх вартості 
252 000,00 252 000,00

Кількість осіб, яким проведено профілактичне щеплення та 
лікування

Кількість ветеранів війни та прирівняних до них пільгових 
категорій населення

Кількість хворих, що перебувають на лікуванні методами 
замісної терапії

Кількість осіб пільгових категорій населення міста ( онкохворі, 
цукровий діабет 2-го типу)

Забезпеченість медикаментами та виробами медичного 
призначення ветеранів війни та прирівняних до них

Забезпеченість хворих ліками, що перебувають на лікуванні 
методами замісної терапії

забезпеченість дітей хворих на інсулінозалежний діабет 
витратними матеріалами для приладів постійного моніторінгу 

глюкози крові
Забезпеченість пільгових категорій населення міста 

безкоштовними ліками та виробами медичного призначення

Динаміка (темп зростання, збільшення) поточного рівня 
показника порівняно з рівнем попередього року по інфекційним 

захворюванням

Динаміка  зменшення смертності  хворих на ниркову 
недостатність поточного року порівняно з попереднім

Динаміка зменшення смертності  онкологічних хворих  
поточного року порівняно з попереднім

Динаміка (збільшення, зменшення) поточного рівня показника 
захворюваності порівняно з попереднім роком (місто)



ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Видатки на забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

484 900,00 484 900,00

Конституція України, Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністкрства фінансів України та Міністерства охорони 
здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Охорона здоров"я" (зі змінами), постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів" (зі змінами), рішення 
сесії районної ради від 18.12.2018 № 351 "Про районний бюджет на 2019 рік"



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 5 6
1 відшкодування вартості медикаментів за рецептами по окремим захворюванням 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00
0 Видатки на забезпечення відшкодування лікарських засобів грн. звіт, кошторис 0,00
0 Продукту 0,00
0 Кількість хворих осіб статистична звітність 0,00
0 Ефективності 0,00

0 грн. 27,25 0,00 27,25

0 Якості 0,00

0
Відсоток забезпеченості хворих лікарськими засобами

відс. 25,00 0,00 25,00

Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Берегівської РДА О.М.ВАШ

(підпис) (ініціали і прізвище)

у тому числі бюджет 
розвитку

484 900,00 484 900,00
484 900,00 484 900,00

Одиниця 
виміру

484 900,00 484 900,00

17 728,00 17 728,00

Середній обсяг коштів на забезпечення відшкодування вартості 
лікарських засобів на одного хворого

реєстр граничних оптово-
відпускних цін на лікарські 

засоби

реєстр кількості хворих, що 
одержали  лікарські засоби



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712145 0763 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

110 000,00 110 000,00

Конституція України, Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони 
здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Охорона здоров"я" (зі змінами), рішення сесії районної ради від 23.12.2016 № 152 " Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017- 2021 роки", 
рішення сесії районної ради від 18,12.2018 р. № 351 "Про районний бюджет на 2019 рік"

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної 
допомоги окремим категоріям хворих



1 Медикаментозне забезпечення лікування онкологічних хворих за пільговими рецептами шляхом відшклдування вартості 
2 Забезпечення онкологічних хворих виробами медичного призначення за пільговими рецептами шляхом відшклдування вартості 

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 5 6

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Районна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на 2017- 2021 роки 0,00

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00

0 грн.
Кошторис, програма

0,00

0 грн.
Кошторис, програма

0,00

0 Продукту 0,00

0 осіб
Статистична звітність № 12

8,00 0,00 8,00

0 Кількість онкологічних хворих осіб Статистична звітність № 12 455,00 0,00 455,00
0 Ефективності 0,00
0 Рівень забезпеченості хворих виробами медичного призначення відс. реєстр отримувачів 30,00 0,00 30,00

0
Забезпеченість хворих лікарськими засобами

відс. 80,00 0,00 80,00

0 Якості 0,00

0 відс.
Статистична звітність № 12

19,00 0,00 19,00

0

у тому числі бюджет 
розвитку

Медикаментозне забезпечення лікування онкологічних хворих за пільговими 
рецептами шляхом відшклдування вартості 107 000,00 107 000,00

Забезпечення онкологічних хворих виробами медичного призначення за пільговими 
рецептами шляхом відшклдування вартості 3 000,00 3 000,00

110 000,00 110 000,00

110 000,00 110 000,00
110 000,00 110 000,00

Одиниця 
виміру

Обсяг видатків на забезпечення виробами медичного 
призначення 3 000,00 3 000,00

Видатки на забезпечення онкологічних хворих лікарськими 
засобами 107 000,00 107 000,00

Кількість хворих, які будуть забезпечені виробами медичного 
призначення

звіт, реєстри отримувачів 
препаратів

Динаміка (темп зростання (збільшення/зменшення) поточного 
рівня показника смертності порівняно з рівнем попереднього 

періоду

Динаміка (темп зростання (збільшення/зменшення) поточного 
рівня показника смертності порівняно з рівнем попереднього 

періоду



Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Берегівської РДА О.М.ВАШ

(підпис) (ініціали і прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

1 661 400,00 1 661 400,00

Конституція України, Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони 
здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Охорона здоров"я" (зі змінами),постанова КМУ від 23.03.2016р  № 239"Про деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну", рішення сесії районної ради 
від 23.12.2015 № 38 " Районна програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки", рішення сесії районної ради від 18,12.2018 р. № 351 "Про районний бюджет на 
2019 рік"

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної 
допомоги окремим категоріям хворих



1 Забезпечення медичними препаратами хворих на цукровий  та нецукровий діабет  шляхом відщкодування їх  вартості за пільговими рецептами
2
3

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00

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

(грн)

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4

Районна програма "Цукровий та нецукровий діабет на 2016-2020 роки" 0,00
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:
1 2 3 4 5 6 7

0 Затрат

0 грн. кошторис 0,00

0 грн. кошторис 0,00

грн. кошторис

0 Продукту

0 осіб
статистична звітність № 12

336,00 0,00 336,00

0 осіб
статистична звітність № 12

38,00 0,00 38,00

осіб
статистична звітність № 12

5,00 5,00

0
Ефективності

0 забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну відс. зв.реєстри отримувачів 83,80 0,00 83,80

відс.
зв.реєстри отримувачів

100,00 100,00

у тому числі 
бюджет розвитку

відшкодування вартості препаратів інсуліну  хворим на цукровий діабет за пільговими 
рецептами 1 607 000,00 1 607 000,00

Забезпечення дітей хворих на інсулінозалежний діабет витратними матеріаламидля 
приладів постійного моніторінгу глюкози крові шляхом відшкодування іх вартості 38 000,00 38 000,00

Забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу таблетованими препаратами шляхом 
відщкодування вартості за пільговими рецептами 16 400,00 16 400,00

1 661 400,00 1 661 400,00

54 400,00 54 400,00

54 400,00 54 400,00

видатки на забезпечення препаратів інсуліну  хворим на 
цукровий діабет 1 607 000,00 1 607 000,00

видатки на забезпечення дітей хворих на інсулінозалежний 
діабет витратними матеріалами для приладів постійного 

моніторінгу глюкози крові
38 000,00 38 000,00

видатки на забезпечення хворих на цукровий діабет 2 типу 
таблетованими препаратами 16 400,00 16 400,00

кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 
препаратами інсуліну

кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються 
таблетованими препаратами

кількість хворих дітей на цукровий діабет, що забезпечуються 
витратними матеріалами для приладів постійного моніторінгу 

глюкози крові

 забезпеченість дітей хворих на інсулінозалежний діабет 
витратними матеріалами для приладів постійного моніторінгу 

глюкози крові



0 грн.
зв.реєстри отримувачів

100,00 0,00 100,00

0
Якості

0 відс.
статистична звітність № 12

5,00 0,00 5,00

Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак

 забезпеченість хворих на цукровий діабет 2 типу таблетованими 
препаратами

динаміка (темп зростання(збільшення) поточного рівня 
показника порівняно з рівнем попереднього періоду



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми:

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

107 000,00 107 000,00

Конституція України, Бюджетний кодекс України, основи законодавства України про охорону здоров"я, наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони 
здоров"я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі "Охорона здоров"я" (зі змінами), рішення сесії районної ради від 23.12.2016 № 150 " Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 
2017-2021 роки", рішення сесії Берегівської міської ради від 01.12.17 № 909 " Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 роки", рішення 
сесії районної ради від 18,12.2018 р. № 351 "Про районний бюджет на 2019 рік"

Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної 
допомоги окремим категоріям хворих



1 2
1 Закупівля ренгенплівки, ФГ плівки
2 Закупівля витратних матеріалів для бактеріальних методів діагностики та засобів санітарно-профілактичного догляду
3 Забезпечення хворих протитуберкульозними препаратами шляхом відшкодування їх вартості за пільговими рецептами
4 Забезпечення ранього виявлення туберкульозу шляхом проф.обстеження населення у т.ч. залученням пересувного флюрографу

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 5 6
1 закупівля медикаментів та медичних препаратів 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

0,00

0,00

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00

0
Обсяг бюджетних коштів на закупівлю ренгенплівки, ФГ плівки

грн. кошторис 0,00

0 Обсяг бюджетних коштів на закупівлю витратних матеріалів грн. кошторис 0,00

0 грн. кошторис 0,00

0 грн. кошторис 0,00

0 Продукту 0,00

0
Кількість хворих охоплених скринінгом на активний ТБ

осіб 103,00 0,00 103,00

0
Кількість проведених бактереологічних досліджень

од. 815,00 0,00 815,00

у тому числі бюджет 
розвитку

34 300,00 34 300,00
Забезпечення хворих протитуберкульозними препаратами шляхом відшкодування їх 

вартості за пільговими рецептами 54 000,00 54 000,00

Забезпечення ранього виявлення туберкульозу шляхом проф.обстеження населення у 
т.ч. залученням пересувного флюрографу 18 700,00 18 700,00

107 000,00 107 000,00

Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 
2017-2021 роки 67 000,00 67 000,00

Цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2018-2021 
роки (місто) 40 000,00 40 000,00

107 000,00 107 000,00

Одиниця 
виміру

20 000,00 20 000,00

14 300,00 14 300,00
Обсяг коштів на забезпечення хворих протитуберкульозними 

препаратами за пільговими рецептами 54 000,00 54 000,00

Обсяг бюджетних коштів на забезпечення пересувного 
флюрографа ( паливо, послуги, відрядження) 18 700,00 18 700,00

звіт про виконання програми, 
програма

звіт про виконання програми, 
програма



0
Кількість хворих, що потребують ліки за пільговими рецептами

осіб 105,00 0,00 105,00

0 осіб 55,00 0,00 55,00

0 Ефективності 0,00

0 відс. 88,50 0,00 88,50

0 відс. 100,00 0,00 100,00

0
Забезпечення хворих на ТБ пільговими рецептами

відс. 85,00 0,00 85,00

0 відс. 52,70 0,00 52,70

0 Якості 0,00

0 відс. 80,00 0,00 80,00

0 відс. 100,00 0,00 100,00

0 відс. 2,00 0,00 2,00

0
Рівень зменшення захворюваності на активний ТБ

відс. 5,00 0,00 5,00

Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Берегівської РДА О.М.ВАШ

(підпис) (ініціали і прізвище)

звіт про виконання програми, 
програма

Кількість осіб з вперше виявленим захворюванням на 
туберкульоз

звіт про виконання програми, 
програма

Забезпечення систематичним скринінгом на активний ТБ 
дорослого населення у групах підвищеного ризику

звіт про виконання програми, 
програма

Рівень забезпечення витратними матеріалами для 
бак.діагностики ТБ

звіт про виконання програми, 
програма

звіт про виконання програми, 
програма

Питома вага виявлених хворих на ТБ при флюорографічних 
оглядах

звіт про виконання програми, 
програма

Дінамика охоплення систематичним скринінгом на активний ТБ 
порівняно з попереднім періодом

звіт про виконання програми, 
програма

Рівень охоплення бактеріологічно підтверджених випадків ТБ 
серед нових та рецидивів

звіт про виконання програми, 
програма

Дінаміка поточного рівня показника захворювання на ТБ 
порівняно з попереднім періодом

звіт про виконання програми, 
програма

звіт про виконання програми, 
програма



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Фінансове управління Берегівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

_____________________№____________________________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік

1 0700000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Відділ охорони здоров"я Берегівської районної державної адміністрації

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

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

спеціального фонду- гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

6. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 2
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

55 856 500,00 54 986 500,00

870 000,00

Конституція України, бюджетний кодекс України, основи законодавства про охорону здоров"я, наказ МФУ та МОЗ від 26.05.2010 № 283/437 " Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я"" (зі змінами), рішення сесії районної ради від 
18,12.2018 р. № 351 "Про районний бюджет на 2019 рік"



8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн)

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

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги 0,00
2 Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги 0,00 0,00
3 Виплата пільгової пенсії 0,00 0,00
4 Оплата енергоносіїв та комунальних послуг 0,00 0,00
5 Поліпшення матеріально-технічної бази ЦРЛ імені Бертолона Ліннера 0,00 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО 0,00

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4
Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

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

1 2 3 4 5 6 7
0 Затрат 0,00
0 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 602,50 15,25 617,75
0 кількість установ од. Мережа установ 1,00 0,00 1,00
0 кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. статистична звітність№20 289,00 0,00 289,00
0 кількість ліжок у денних стаціонарах од. статистична звітність№20 54,00 0,00 54,00
0 Продукту 0,00
0 кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. статистична звітність№20 101,40 0,00 101,40
0 кількість ліжко-днів у денних стаціонарах тис.од. статистична звітність№20 14,10 0,00 14,10

0 осіб
статистична звітність№20

0,00

0 кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистична звітність№20 0,00
0 Ефективності 0,00
0 завантаженість ліжкового фонду у звичайних стаціонарах днів основн. показники закладу 98,90 0,00 98,90
0 завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах днів  основні показники закладу 246,00 0,00 246,00
0 середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів статистична звітність№20 11,90 0,00 11,90
0 осіб статистична звітність№20 0,00
0 Якості 0,00
0 рівень виявлення захворювань на ранніх стадіях відс. основн. показники закладу 67,00 0,00 67,00

0 відс.
основн. показники закладу

78,60 0,00 78,60

0 зниження рівня захворюваності порівняно з попереднім роком відс. основн. показники закладу 0,00 0,00 0,00

у тому числі бюджет 
розвитку

9 969 800,00 870 000,00 10 839 800,00
39 879 300,00 39 879 300,00

350 000,00 350 000,00
4 787 400,00 4 787 400,00

54 986 500,00 870 000,00 55 856 500,00

Одиниця 
виміру

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 
лікарень) 285 151,00 285 151,00

9 129,00 9 129,00

середня кількість відвідувань у поліклічних відділеннях на 1 
лікаря

5 471,00 5 471,00

рівень виявлення захворювань у осіб працездатного віку на 
ранніх стадіях



0 грн.
фінансова звітність

24,52 0,00 24,52

0 Середня вартість харчування на одного паціента грн. фінансова звітність 11,03 0,00 11,03

Начальник відділу охорони здоров'я Берегівської РДА Е.Р.Дворак
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник фінансового управління Берегівської РДА О.М.ВАШ

(підпис) (ініціали і прізвище)

Середня вартість медикаментозного забезпечення на одного 
паціента


