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ЗАТВЕРДЖЕНО
І Іаказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району 
Полтавської област і

( найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

20.01.2021 р. № ІЗ-р

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік

0200000 Виконавчий комітет Хорольської міської ради Лубенського району Полтавської області 2252X612
ікн і ІІрої рамної класифікації нн.іаімв іа і наймешнання ю.іонною розпорядника коїніїв місцевою оюджеіх ) (код іа ( ДІМ К >v (

кре нтнання миненою бюджету)

0210000 Комунальне некомерпійне підриш мство "Хорольеький районний центр первинної медико-еані гарної допомоги" Хорольської 3X459325
іко і ІІроїрамної класифікації ннлаїкж іа (найменування відповідальної о википання ) (кил иСДІЧК» 1

кре нтнання місцевого бюджету)

0212112 2112
Первинна медична допомога населенню, що надасться 
фельдшерськими, фельдшереько-акушорськими пунктами

16571000000

і і Програмної класифікації видатків і 
кре н т и а їш я  місцевою бю.іжегу)

Типово ї п р о ір а м н о ї класиф ікац ії вн д а їк  

кре ні і \ ван н я  м ісц ево ї о оки -кс і \ і

( код функціональної 
класифікації вила і кін іа 
кредитування бюджету і

і найменування бюджеш ої програми н ідно і Іїіповою  програмною класнфікаїїк ю нила 
кре.ні іу вання місцевою оюджегу )

і. Обсяг бюджетних призначень бюджетних асигнувань -5373799 гривень , у тому числі загального фонду - 5373799 гривень та спеціального фонду - 0. 
ривень.

5. 1 Іідстави для виконання бюджетної програми
хонституція України:
Зюджегний кодекс України;
Кодекс Законів про працю ні 10.12.1971 р. зі змінами;
Закон України "1 Іро охорону здоров’я" №  2402 від 26.04.2011 року;
Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" від 24.02.1994 р. зі змінами;
Закон України "І Іро додаткові заходи щодо кон тролю за якістю надання медичної допомоги дітям та попередження їх смертності" від 30.03.2011 р.
Закон України ”1 Іро охорону праці” від 14.02.1992 р. зі змінами та доповненнями;
Іаказ МОЗ України ”1 Іро порядок медичного обслуговування і ромадян центрами первинної медичної ( медико-еані гарної) дономої и" №646 від 05.10.2011 p.;
Іаказ МО З України "1 Іро затвердження І Іоложення про центр первинної медичної (медико-еані гарної) допомоги та положень про його підрозділи" №801 від 29.07.2016 p.;
Іаказ МОЗ України "І Іро затвердження при мірних штатних нормативів центру первинної медико-еані гарної допомоги" № 129 від23.02.2012 p.;
Іаказ МОЗ України "1 Іро затвердження 1 Іримірного табеля матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров'я та фізичних осіб-нідприсмців" № 148 від 26.01.2018 p.;
Іаказ МОЗ України "1 алузеві правила внутрішньої о трудового розпорядку” №  204-0 від 18.12.2000 p.;



(  <
І Іаказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" №836 від 26.08.2014 р. зі змінами; 
Рішення третьої сесії восьмого скликання Хорольської міської ради від 23.12.2020 р. №34 "Про бюджет Хорольської міської територіальної громади на 2021 p.;
Комплексна програма розвитку та підтримки комунальної о некомерційного підприємства "Хорольський районний центр первинної медико-сані гарної допомоги" Хорольської районної ради 
Пол тавської області на 2021-2023 роки;

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

№
з/п Іфль державної політики

1 Падання якісної, доступної та ефективної первинної медико-сані тарної допомоги населенню району

7. Мета бюджетної програми

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

X. Завдання бюджетної програми
№
І/ЇІ За влаїнія

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

0. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

і 2 3 3 5

1
Забезпечення діагностування 
допомоги

виявлення захворювання на ранніх стадіях та надання первинної медичної 5 373 769 0 5 373 799

Усього 5 373 799 0 5 373 799

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

№
з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і ■> 3 А ?

1 Комплексна програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Хорольський районний 
центр первинної медико-сані гарної допомоги" Хорольської районної ради 1 Іол гавеької області на 2021-2023 роки 5 373 799 0 5373 799

Усього 5 373 799 0 5 373 799



І І. Результативні показники бюджетної програми

№
•з/п 1 Іоказиики Одиниця виміру

Джерело
інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

і 2 3 -1 5 6 7
1 затрат

кількість установ од. Стаз иетична звітність Ф-17 1,00 0,00 1,00

обсяі видатків на забезпечення потреб населення у первинній 
медичній допомозі гри. Кошторис 5373799,00 0,00 5373799,00

обсяг видатків на капітальний ремонт приміщень гри. Кошторис 0,00 0,00 0,00
обсяг видатків на придбання обладнання довгострокового 
користування гри. Кошторис 0,00 (),()() 0,00

обсяг видатків з резервного фонду на прибання засобів 
індивідуального захисту для медичних працівників гри. Кошторис 0,00 0,00 0,00

кількість штатних посад од. Сів і иетична звіз ніезз, Ф-17 161,00 0,00 161.00

кількість штатних одиниць лікарів, які надають первинну медичну 
допомогу од. С за з иетична звітність Ф-17 30,00 0,00 30,00

кількість медичних працівників, які потребують засобів 
індивідуального захисту осіб Тарифікаційний список 122,00 0.00 122,00

2 продукту

кількість прикріпленого населення осіб С за і иетична звітність Ф-20 33200,00 0.00 33200,00

кількість пролікованих хворих осіб І нз е гр ал ь н і 11 о ка з н и к и 
стану здоров'я

43500,00 0.00 43500.00

кількість лікарських відвідувані, гне.од. С іамістична звітність Ф-20 130,00 0,00 130,00

. . ^кількість лікарських відвідувань на дому гие.од. Сі а і иетична звітність Ф-20 25,00 (),()() 25,00

кількість обекзїв з капізального ремонту од. Технічна доку ме нз а ці я 0.00 (),()() 0,00
загальна площа обскгів з капізального ремонту м.кв. Технічна документація 0.00 0.00 0.00
кількість запланованого для придбання обладнання од. Річний план закупівель 0,00 0,00 0,00
кількість придбаного обладнання од. І ех ні ч н а д о ку ме нз а ці я 0,00 0,00 0,00

3 ефективності
кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надас первинну 
допомогу осіб Розрахунок 1 107,00 0.00 1107,00

середня кількість відвідувань на 1 лікаря, який надає первинну 
допомогу гие.од. Розрахунок 4.30 0,00 4,30

середній обсяг видатків на лікування 1 хворого гри. Розрахунок 149,00 0,00 149,00
середні виграшна придбання 313 для медичного персоналу за 
кош ги резервного фонду гри. Розрахунок (),()() 0,00 0,00

середні витрати на придбання 1 - ці обладнання гри. Розрахунок 0,00 0,00 0,00
середні витрати на 1 кв.м. обекту капі зального ремонту гри. Розрахунок 0,00 0,00 0,00

4 я косгі



!(
■забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями віде. І нте гр ал ь н і показники 

стану здоров’я 100,00 0,00 100,00

охоплення туберкулі йоді а гпоети кою дитячого населення в сільській 
місцевості на 1000 дітей од. Інтегральні показники 

стану здоров’я 950,00 0,00 950,00

динаміка виявлених випадків туберкульозу в занедбаних стадіях віде. Інтегральні показники 
стану здоров'я 45,00 0,00 45,00

динаміка виявлених візуальних форм он козах ворювань віде. 1 н'те і рал ьці..-.жщзн и ки 
стану іііоров'я 50,00 0,00 50,00

рівень виконання плану з придбання обладнання довгострокового 
користування віде.

■
Розрахунок 0,00 0,00 0,00

рівень готовності обскгів з капітального ремонту віде. Розрахунок 0,00 0,00 0,00
рівень забезпеченості потреби медичного персоналу у засобах 
і нд и ві дуал ьн ого зах исту віде. Розрахунок

/

\
85,00

і-------------
0,00 85,00
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