
ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 21.01.2020 № 7/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2020р.    № 5-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0212144 02 0736 22319200000
(код бюджету)

4.

5.

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

N з/п Ціль державної політики
1 Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 485400 гривень, у тому числі загального фонду - 485400 гривень та спеціального 
фонду - ____________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної 
програми: 

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020», рішення сесії районної 
ради №6/47-2019 від 20.12.2019 "Про районний бдюжет на 2020 рік". Наказ Міністерства фінансів України від 

26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання 
місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України №283/437 
від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників   їх 

виконання для місцевих бюджетів  у галузі "Охорона здоров'я"  



7. Мета бюджетної програми
Забезпечення громадян відповідних категорій ліками для лікування хворих на цукровий діабет 

8. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

485400 485400

Усього 485400 485400

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

Напрями 
використання 

бюджетних коштів

Забезпечення 
громадян відповідних 
категорій ліками для 
лікування хворих на 

цукровий діабет

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього
1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

грн Форма №2м 485400 485400

2 продукту

осіб Форма-12 427 427

3 ефективності

% Форма-12 100 100

4 якості

% Форма-12 1,7 1,7

Голова адміністрації В.В.Бузиль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів 

Л.П.Сорока
(підпис) (ініціали та прізвище)

Дата погодження

М. П.

Видатки на 
забезпечення 
медикаментами 
хворих на цукровий 
діабет

Кількість хворих на 
цукровий діабет, що 
забезпечуються 
препаратами інсуліну

Забезпечення хворих 
на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

Динаміка кількості 
хворих на цукровий 
діабет, забепечених 
інсуліном

Шепетівської 
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 21.01.2020 № 7/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2020р.    № 5-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 2 Районна державна адміністрація 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 210000 Районна державна адміністрація 21325769
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 212111 22319200000
(код бюджету)

4.

5.

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

N з/п Ціль державної політики

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

726               Первинна медична допомога населенню, що надається центрами 
первинної (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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _355050_ гривень, у тому числі загального фонду - _355050_ гривень 
та спеціального фонду - ____________ гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про 
Державний бюджет україни на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України про деякі питання №836 від 26.08.2014р. "Про 
деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства 
фінансів України  №1147 від 01.10.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі", Наказ Міністерства Охорони здоров'я України "283/437 від 
26.05.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі охорони здоро'я" Рішення сесії районної ради  від 20 грудня 2019 року №6/47-2019 "Про районний 
бдюжет на 2020 рік"



1 Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою



7. Мета бюджетної програми: 

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання
1 Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)
2 Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та покращення надання первинної медико - санітарної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 355050,00 355050,00

Усього 355050,00 355050,00

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5
1
2

Усього

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

Напрями 
використання 

бюджетних коштів

Загальний 
фонд

Видатки на оплату за 
спожиті еергоносії

Найменування 
місцевої / 

регіональної 
програми

Загальний 
фонд



11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

грн кошторис 355050 355050

2 продукту

шт 53 53

3 ефективності

грн розрахунок 6699,06 6699,06

4 якості

% звіт 100 100

Голова адміністрації В.В.Бузиль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів 

Л.П.Сорока
(підпис) (ініціали та прізвище)

Одиниця 
виміру

обсяг видатків на 
отримання 
енергоносіїв

кількість закладів, які 
споживають 
енергоносії

структура 
підприємства

середні витрати на 
один заклад

рівень забезпеченості 
енергоносіями

Шепетівської 
райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 21.01.2020 № 7/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2020р.    № 5-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
Шепетівська районна державна адміністрація 21325769

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 0213121 02 1040 22319200000
(код бюджету)

4.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Утримання та забезпечення діяльності центрів 
соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 659700,00  гривень, у тому числі загального фонду - 659700,00 гривень та спеціального 
фонду - ____________ гривень.



5.

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

N з/п Ціль державної політики

1. Реалізація державної та молодіжної політики у сфері соціальної роботи з сім"ями, дітьми та молоддю

7. Мета бюджетної програми : Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім"ї, дітей та молоді

8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України від 28.06,1996 №254/96 із внесеними змінами, Бюджетний кодекс України , 
ЗУ від 14.11.2019 I№294- IX «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Рішення сесії районної ради  від 20 грудня 2019 року №6/47-2019 
"Про районний бдюжет на 2020 рік", Кодекс законів про працю України , Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.06.2016 № 709 
«Про затвердження типових структури та штатів  центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та молоді», Наказ  від 18.05.2015 №526 « Про умови 
оплати праці працівників закладів соціального захисту дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім»ї, дітей та 
молоді», Наказ МФУ від 26.08.2014 №836  « Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2016 №462 «Питання оплати праці працівників центрів соціальних служб для сім»ї, 
дітей та молоді», «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р. № 2671-VIII, Національна програма забезпечення профілактики  ВІЛ-інфекції, 
затвердженої ПКМ  України від 04.03.2004р. №264., Декларація прав дитини /проголошена Генеральною Асамблеєю  ООН  20 листопада 1959 
р./;,Конвенція прав дитини / прийнята та відкрита для підписання, ратифікації та приєднання резолюцією 44/85  Генеральною Асамблеєю 20 
листопада 1969 р. / набула чинності для України з 27 вересня 1991 р. Сімейний Кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-ІІІ; Цивільний 
кодекс України від 16.01.2003 року № 435-ІУ; Закон України  від 21.11.1992 № 2811-ХІІ «Про державну допомогу сім`ям з дітьми»; Закон 
України від 05.02.1993 № 2998-ХІІ „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”; Закон України від 26.04.2001 № 
2402-ІІІ «Про охорону дитинства»;Закон України від 21.06.2001 № 2558/ІІІ „Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”;Закон України 
від 07.12.2017 року № 2229-VIII „Про запобігання та протидію домашньому насильству”; Закон України від 13.01.05 № 2342-ІУ „Про 
забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”; Закон України 
від 06.10.05 №  2961-ІУ „Про реабілітацію  інвалідів в Україні”; із змінами, внесеними Указом Президента України  № 503/2014 від 06.06.2014 
року; Закон України від 20.09.2011 № 3739-УІ  «Про протидію торгівлі людьми»; Закон України від 20.10.2014 року № 1708-VII,  Закон України 
від 20 жовтня 2014 року № 1706-VII «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 



1

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1. 659700 0 659700

Усього 659700 0 659700

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

од. мережа 1 1

Обсяг видатків тис. грн. Кошторис 659700 659700

Надання соціальних послуг,  здійснення заходів, щодо соціальної підтримки сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 
обставинах та потребують стороньої допомоги

Напрями використання 
бюджетних коштів

Утримання та забезпечення 
діяльності ЦСССДМ

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Кількість центрів соціальних 
служб для сім"ї, дітей та 
молоді



осіб 7 7

2 продукту

од. внутр. обл. 4 4

од. внутр. обл. 2 2

од. внутр. обл. 212 212

од. внутр. обл. 95 95

3 ефективності

грн. Кошторис 2128,06 2128,06

грн. Кошторис 94243 94243

грн. Кошторис 6944,21 6944,21

Кількість штатних 
працівників центру 
соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді

Штатний розпис на 
2020 рік

Кількість  закладів, що 
надають соціальні послуги 
сім"ям, дітям та молоді, 
діяльність яких 
координується центром 
соціальних  служб для сім"ї, 
дітей та молоді 

Кількість прийомних сімей, 
охоплених соціальним 
супроводженням

Кількість сімей які 
опинились в СЖО

Кількість сімей які 
опинились в СЖО 
охоплених соціальним 
супроводом

Витрати на 1-го  отримувача 
послуг 

Середні витрати на 
забезпечення діяльності 
одного працівника центру 
соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді

Середні витрати на 
здійснення соціального 
супроводу



4 якості

осіб звіти 6 6

осіб звіти 15 15

од. звіти 4000 4000

% звіти 1,03 1,03

Голова адміністрації В.В.Бузиль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації Л.П.Сорока
(підпис) (ініціали та прізвище)

кількість підготовлених 
прийомних батьків, батьків 
вихователів, які пройшли 
навчання з метою 
підвищення їхнього 
виховного потенціалу

Зменшення кількості сімей 
та осіб,  які перебувають у 
СЖО знятих з соціального 
супроводу  з позитивним 
результатом, порівняно з 
минулим роком.

Кількість cімей, яким надані 
послуги центрами 
соціальних служб для сім"ї, 
дітей та молоді   

Динаміка кількісті  сімей, 
яким надано соціальні 
послуги порівняно з 
минулим роком



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 21.01.2020 № 7/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2020р.    № 5-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769

(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000
Шепетівська районна державна адміністрація 21325769

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 215032 5032 0810

22319200000

(код бюджету)

4.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету)

Фінансова підтримка дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-

спортивних товариств
(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 414700,00 гривень, у тому числі загального фонду -414700,00 гривень та спеціального 
фонду -0,00 гривень.



5.

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

N з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення фінансової підтримки дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств

7.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 414700,00 0,00 414700,00

Підстави для виконання бюджетної програми: _.Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами). 
2. Закон України “Про Державний бюджет України ”
3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3808-ХІІ від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.
4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами 
5. Наказ молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016р.      "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"
6.Наказ  Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів
7. Постанова КМУ "Про затвердження Положення  про дитячо-юнацьку спортивну школу " від 05.11.2008р зі змінами та доповненнями).
8.Наказ   Міністерства  України у справах сім'ї , молоді та спорту   № 2097 від 23.09.2005р "Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і спорту» зі змінами, 
9. Наказ Державного комітету України з питань фізичної культури і спорту  N 2850 від 29.12.2002 р «Про затвердження Порядку виплати 
щомісячної надбавки за вислугу років і Порядку виплати щорічної грошової винагороди за сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків окремим категоріям працівників спортивних шкіл усіх типів та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю” зі змінами   
  
10. Рішення сесії районної ради "Про районний бдюжет на 2020 рік" №6/47-2019р від 20.12.2019 р
_________________________________

Мета бюджетної програми  Забезпечення підготовки спортсменів резервного спорту та участі спортсменів у відповідних змаганнях, розвитку здібностей 
вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку, збереження та підтримка в належному 
технічному стані спортивних споруд  громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання для 
проведення спортивних заходів

Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підготовленості дітей дитячо-юнацькими спортивними школами, які 
підпорядковані громадським організаціям фізкультурно-спортивного спрямування

Створення належних умов для функціонування 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-
спортивних товариств.



Усього 414700,00 0,00 414700,00

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

од. мережа

1 1

грн. кошторис
414700,00 414700,00

 в тому числі

обсяг витрат на спортивні змагання грн. календар змагань 0 0

од. штатний розпис

17 17

 -у тому числі тренерів осіб тарифікаційні списки 8 8
2 продукту

Найменування місцевої / регіональної 
програми

Спеціальний 
фонд

кількість дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету

обсяг витрат на фінансову підтримку дитячо-
юнацьких спортивних шкіл  фізкультурно-спортивних 
товариств

 -кількість штатних працівників дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств



осіб 400 400

осіб план спортивних заходів

3 ефективності

грн. розрахунок

1036,75 1036,75

грн. розрахунок

2032,84 2032,84

г грн розрахунок

24394,12 24394,12

4 якості

осіб Протокол змагань

7 7

Голова адміністрації В.В.Бузиль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Начальник управління фінансів 
Шепетівської райдержадміністрації Л.П.Сорока

(підпис) (ініціали та прізвище)

 - кількість учнів  дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
фізкультурно-спортивних товариств 

навчально-фінансовий 
план

-  кількість учнів, що взяли участь у регіональних 
спортивних змаганнях

середні витрати на утримання одного учня дитячо-
юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних 
товариств

 -середньомісячна заробітна плата працівника дитячо-
юнацької спортивної школи ФСТ

середні витрати на фінансову підтримку  однієї 
дитячо-юнацької спортивної школи ФСТ, видатки на 
фінансову підтримку якої здійснюються з бюджету, з 
розрахунку на одного працівника, грн;

кількість учнів дитячо-юнацької спортивної школи 
ФСТ, , видатки на утримання яких здійснюються з 
бюджету, які здобули призові місця в регіональних 
спортивних змаганнях 



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 21.01.2020 № 7/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА

(найменування місцевого фінансового органу)

від 21.01.2020р.    № 5-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. 0210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 0210000 Шепетівська районна державна адміністрація 21325769
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3. 215042  5042 0810

22319200000

(код бюджету)

4.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету)

Фінансова підтримка спортивних споруд, 
які належать громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної спрямованості

(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)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 34500,00 гривень, у тому числі загального фонду - 34500,00 гривень та спеціального 
фонду - 0,00_ гривень.



5.

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

N з/п Ціль державної політики
1 Сприяння організації та проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової роботи серед широких верств населення району

7.
8. Завдання бюджетної програми

N з/п Завдання

1

9. Напрями використання бюджетних коштів гривень

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1 34500,00 0,00 34500,00

Підстави для виконання бюджетної програми:                                                                                                                                                                       
                                                    1.Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року № 2456-VI (зі змінами). 
2. Закон України “Про Державний бюджет України ”
3. Закон України “Про фізичну культуру і спорт” №3808-ХІІ від 24.12.1993 р., зі змінами та доповненнями.
4.Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів» із змінами 
5. Наказ молоді та спорту України №4393 від 23.11.2016р."Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Фізична культура і спорт"
6.Наказ  Міністерства фінансів України від 20.09.2017  № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів
 7.  Наказ   Міністерства  України у справах сім'ї , молоді та спорту   № 792 від 15.03.2006р   "Про впорядкування умов оплати праці працівників 
фізкультурно-спортивних товариств"   зі змінами, 
8. Рішення сесії районної ради "Про районний бдюжет на 2020 рік" на 2020 рік: № 6/47-2019р від 20.12.2019 р 
________________________________

Мета бюджетної програми   Збереження та підтримання в належному технічному  стані існуючої мережі спортивних споруд та спортивних споруд 
громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості, забезпечення їх ефективного використання  для проведення спортивних заходів 

Підтримання в належному стані існуючої мережі спортивних споруд  громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості  для 
проведення спортивних заходів серед широких верств населення

Напрями використання 
бюджетних коштів

Фінансова підтримка спортивних 
споруд, які належать 
громадським організаціям 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості



Усього 34500,00 0,00 34500,00

10.
Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн)

N з/п Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

грн. кошторис

34500,00 0,00 34500,00

од. календарний план
10 0 10

од. штатний розпис

2 0 2

2 продукту

Найменування місцевої / 
регіональної програми

Витрати для організації та 
проведення ВФСТ "Колос" 
роботи з розвитку фізичної 
культури і спорту серед 
сільського населення

кількість  масових фізкультурно-
спортивних, фізкультурно-
оздоровчих заходів та змагань

кількість штатних працівників 
спортивних споруд 
фізкультурно-спортивної 
спрямованості, яким надається 
фінансова підтримка з бюджету



од. календарний план

399 0 399

3 ефективності

грн. розрахунок

1437,5 0 1437,5

4 якості

осіб

1500 0 1500

Голова адміністрації В.В.Бузиль
(підпис) (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації Л.П.Сорока
(підпис) (ініціали та прізвище)

кількість чоловіко-днів  масових 
фізкультурно-спортивних, 
фізкультурно-оздоровчих 
заходах та змаганнях, 
проведених ШРОВФСТ "Колос"

середньомісячна заробітна плата 
одного працівника громадської 
організації фізкультурно-
спортивної спрямованості, якій 
надається фінансова підтримка з 
бюджету, 

прогнозована кількість осіб, що 
займаються всіма видами 
фізкультурно-оздоровчої та 
спортивної роботи ВФСТ 
"Колос"

статистична звітність, 
форма 2-ФК



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. 0212144 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 0212144 21325769
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212144 2144 0736 22319200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

1

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020», рішення сесії районної 

ради №6/47-2019 від 20.12.2019 "Про районний бдюжет на 2020 рік",рішення сесії районної ради  від 21 лютого 

2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000,рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до 

районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 

№ 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 

бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України №283/437 від 

26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників   їх 

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 615673,67 гривень, у тому числі загального фонду - 615673,67 гривень та 

спеціального фонду - ____________ гривень.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 23.03.2020 № 82/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Шепетівська районна державна адміністрація

Шепетівська районна державна адміністрація

Управління фінансів Шепетівської РДА

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2020р.    № 15-н

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підстави для виконання бюджетної 

програми: 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет



7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п

Напрями 

використання 

бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення 

громадян відповідних 

категорій ліками для 

лікування хворих на 

цукровий діабет

615673,67 615673,67

615673,67 615673,67

(грн)

N з/п

Найменування 

місцевої / регіональної 

програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення громадян відповідних категорій ліками для лікування хворих на цукровий діабет 

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

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

Усього

Усього

Завдання бюджетної програми

Завдання



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Видатки на 

забезпечення 

медикаментами 

хворих на цукровий 

діабет

грн Форма №2м 615673,67 615673,67

2 продукту

Кількість хворих на 

цукровий діабет, що 

забезпечуються 

препаратами інсуліну

осіб Форма-12 747 747

3 ефективності

Забезпечення хворих 

на цукровий діабет 

препаратами інсуліну
% Форма-12 100 100

4 якості

Динаміка кількості 

хворих на цукровий 

діабет, забепечених 

інсуліном

% Форма-12 1,7 1,7

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника управління фінансів 

Голова адміністрації В.В.Бузиль

(ініціали та прізвище)

В.М.Медлярська

Результативні показники бюджетної програми:

Шепетівської райдержадміністрації

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. 0212010 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 

0212010
21325769

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 22319200000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 23.03.2020 № 82/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування місцевого фінансового органу)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Шепетівської РДА

від 23.03.2020р.    № 15-н

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Шепетівська районна державна адміністрація

Шепетівська районна державна адміністрація

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -18955860,09 гривень, у тому числі загального фонду - 18654960,09 гривень та спеціального 

фонду - 300900,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,наказ МФУ № 679 від 09.07.10,Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про Державний бюджет України на 2020»,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження 

програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я 

України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та результативних показників   їх виконання для 

місцевих бюджетів  у галузі "Охорона здоров'я",Рішення сесії Шепетівської районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 20.12.2019 року 

№6/47-2019, Рішення сесії районної ради  від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код 

бюджету 22319200000, Рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік 

код бюджету 22319200000



6.

N з/п

1

7.

8.

N з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення надання 

населенню амбулаторно-

поліклінічної допомоги

5339221,09 5339221,09

2

Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 

медичної допомоги

13315739,00 300900 13616639,00

18654960,09 300900,00 18955860,09

(грн)

Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма розвитку 

КНП"Шепетівська ЦРЛ" на 

2019-2021 р. 848710,09 300900 1149610,09

Програма розвитку  КНП 

«Вузлова лікарня станції 

Шепетівка» Шепетівської 

районної ради 

Хмельницької області на 

період  2019 - 2021 роки

10000 10 000

Усього 858710,09 300900 1159610,09

Усього

Ціль державної політики

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг в 

порядку та обсязі, встановлених законодавством

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1: Забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 

допомоги

   

1,1 затрат

- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 139 2,25 141,25

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 65 1 66

-кількість ліжок у денних 

стаціонарах
од. Ф20 135 135

1,2 продукту

-кількість ліжко-днів у 

денних стаціонарах
тис.од. Ф003-2/О, Ф-016/0 45,9 45,9

-кількість лікарських 

відвідувань 
тис.од. Ф039/0 457,06 457,06

1,3 ефективності

-завантаженість ліжкового 

фонду у денних стаціонарах

днів Ф20,Ф-007/0 340 340

1,4 якості

- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 36,5 36,5

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 37,3 37,3

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф025-2/0,Ф071/0 1,95 1,95

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 0,5 0,5

Результативні показники бюджетної програми:



Завдання 2: Забезпечення 

надання населенню 

стаціонарної медичної 

допомоги

    

2,1 затрат

- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 642 15,5 657,5

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 111,75 8,5 120,25

-кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах
од. Ф20 350 350

2,2 продукту

-кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах
тис.од. Ф007/0 119 119

- кількість пролікованих 

хворих у стаціонарі
осіб Ф030/0 16116 16116

2,3 ефективності

-завантаженість ліжкового 

фонду у звичайних 

стаціонарах

днів Ф20 340 340

-середня тривалість лікування 

в стаціонарі одного хворого 

днів Ф20 7,95 7,95

2,4 якості

- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 69,0 69

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 71,0 71

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф071/0 0,2 0,2

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 1 1

(підпис)

(підпис)

В.М.Медлярська
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації

Голова адміністрації В.В.Бузиль



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. .0212111 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. .0212111 21325769
(код за ЄДРПОУ)

3. .0212111 2111 .0726 22319200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

1

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - _820857_ гривень, у тому числі загального фонду - _820857_ гривень та 

спеціального фонду - ____________ гривень.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Шепетівська районна державна адміністрація

Шепетівська районна державна адміністрація

Забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медичною допомогою

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний 

бюджет україни на 2020 рік", наказ Міністерства фінансів України про деякі питання №836 від 26.08.2014р. "Про деякі питання 

запровадження програмно - цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", Наказ Міністерства фінансів України  

№1147 від 01.10.2010р. "Про затвердження типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 

місцевих бюджетів у галузі", Наказ Міністерства Охорони здоров'я України "283/437 від 26.05.2010р. "Про затвердження типового 

переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі охорони здоро'я" 

Рішення сесії районної ради  від 20 грудня 2019 року №6/47-2019 "Про районний бдюжет на 2020 рік ", рішення сесії районної 

ради  від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000",рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 

2020 рік код бюджету 22319200000"

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету)

Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 23.03.2020 № 82/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної (медико - 

санітарної) допомоги

Паспорт

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Шепетівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2020р.    № 15-н

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)



7. Мета бюджетної програми: 

8.

N з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п

Напрями 

використання 

бюджетних коштів

Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1
Видатки на оплату за 

спожиті енергоносії
538650,00 538650,00

2

 Покращення надання 

первинної  медико 

санітарної допомоги 

населенню  району 

282207,00 282207,00

820857,00 820857,00

(грн)

N з/п

Найменування 

місцевої / регіональної 

програми

Загальний 

фонд
Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Зміцнення матеріально - 

технічної бази КП КНП 

Шепетівський центр 

ПМСД та покращення 

надання первинної медико - 

санітарної допомоги 

населенню району на 2018-

2020роки

260207,00 260207,00

2

Надання фінансової 

підтримки хворим 

нефрологічного профілю 

Шепетівського району для 

амбулаторного лікування 

на базі КП КНП 

Шепетівський Центр 

ПМСД на 219-2021 роки

22000,00 22000,00

282207,00 282207,00

11.

N з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
Забезпечення закладів 

первинної медичної 

допомоги коштами на 

оплату енергоносіїв

Завдання бюджетної програми

Завдання

Усього

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення та покращення надання первинної медико - санітарної допомоги

Усього

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

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

Результативні показники бюджетної програми:

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

медичній допомозі



1 затрат

обсяг видатків на 

отримання 

енергоносіїв

грн кошторис 538650,00 538650,00

2 продукту

кількість закладів, які 

споживають 

енергоносії

шт
структура 

підприємства
53 53

3 ефективності

середні витрати на 

один заклад
грн розрахунок 10163,21 10163,21

4 якості

рівень забезпеченості 

енергоносіями
% звіт 100 100

 покращення надання 

первинної  медико 

санітарної допомоги 

населенню  району 

1 затрат

відшкодування по 

пільговим рецептам 
грн кошторис 282207,00 282207,00

2 продукту

кількість хворих, які 

находяться на обліку, 
чол звіт 22 22

3 ефективності

середні витрати на 

одного хворого
грн розрахунок 12827,60 12827,60

4 якості

рівень забезпеченості 

препаратами хворих
% звіт 100 100

(підпис)

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

В.о.начальника управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації

Голова адміністрації В.В.Бузиль

(ініціали та прізвище)

В.М.Медлярська

(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. 0212010 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 
0212010 21325769

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 22319200000

(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -20905933,09гривень, у тому числі загального фонду - 20605033,09 гривень та 

спеціального фонду - 300900,00 гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,наказ МФУ № 679 від 09.07.10,Бюджетний кодекс України, Закон 

України «Про Державний бюджет України на 2020»,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 

запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та 

Міністерства охорони здоров’я України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та 

результативних показників   їх виконання для місцевих бюджетів  у галузі "Охорона здоров'я",Рішення сесії Шепетівської районної ради 

"Про районний бюджет на 2020 рік" від 20.12.2019 року №6/47-2019, Рішення сесії районної ради  від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 

"Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000", Рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року 

№7/49-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000",Рішення сесії районної ради  від 01 квітня 

2020 року №4/50-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000"

Шепетівська районна державна адміністрація

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 03.04.2020 № 99/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування місцевого фінансового органу)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Шепетівської РДА

від 03.04.2020р.    № 19-н

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік



6.

N з/п

1

7.

8.

N з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення надання 

населенню амбулаторно-

поліклінічної допомоги

5909283,09 5909283,09

2

Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 

медичної допомоги

14695750,00 300900 14996650,00

20605033,09 300900,00 20905933,09

(грн)

Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма розвитку 

КНП"Шепетівська ЦРЛ" 

на 2019-2021 р.

2456528,09 300 900 2 757 428

Програма протидіі 

захворюванню на 

туберкульоз на 2019-2021 

р.

15000 15 000

Програма розвитку  КНП 

«Вузлова лікарня станції 

Шепетівка» Шепетівської 

районної ради 

Хмельницької області на 

період  2019 - 2021 роки

337255 337 255

Усього 2808783,09 300900 3 109 683

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

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

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Усього

Ціль державної політики

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Завдання

Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг 

в порядку та обсязі, встановлених законодавством



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1: Забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 

допомоги

   

1,1 затрат
- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 139 2,25 141,25

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 65 1 66

-кількість ліжок у денних 

стаціонарах
од. Ф20 135 135

1,2 продукту
-кількість ліжко-днів у 

денних стаціонарах
тис.од. Ф003-2/О, Ф-016/0 45,9 45,9

-кількість лікарських 

відвідувань 
тис.од. Ф039/0 457,06 457,06

1,3 ефективності

-завантаженість ліжкового 

фонду у денних стаціонарах

днів Ф20,Ф-007/0 340 340

1,4 якості

- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 36,5 36,5

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 37,3 37,3

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф025-2/0,Ф071/0 1,95 1,95

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 0,5 0,5

Результативні показники бюджетної програми:



Завдання 2: Забезпечення 

надання населенню 

стаціонарної медичної 

допомоги

    

2,1 затрат
- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 642 15,5 657,5

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 111,75 8,5 120,25

-кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах
од. Ф20 350 350

2,2 продукту
-кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах
тис.од. Ф007/0 119 119

- кількість пролікованих 

хворих у стаціонарі
осіб Ф030/0 16116 16116

2,3 ефективності
-завантаженість ліжкового 

фонду у звичайних 

стаціонарах

днів Ф20 340 340

-середня тривалість 

лікування в стаціонарі 

одного хворого 

днів Ф20 7,95 7,95

2,4 якості
- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 69,0 69

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 71,0 71

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф071/0 0,2 0,2

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 1 1

(підпис)

(підпис)

Голова адміністрації В.В.Бузиль

Л.П.Сорока
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. 0212144 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 0212144 21325769
(код за ЄДРПОУ)

3. 0212144 2144 0736 22319200000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Підстави для виконання бюджетної 

програми: 

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

(найменування місцевого фінансового органу)

від 29.04.2020р.    № 22-н

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет

Шепетівська районна державна адміністрація

Шепетівська районна державна адміністрація
(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

Розпорядження  голови 

Шепетівської РДА від 29.04.2020 № 120/2020-р

Шепетівська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Шепетівської РДА

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 2035973,67 гривень, у тому числі загального фонду - 2035973,67 гривень та 

спеціального фонду - ____________ гривень.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020», рішення сесії районної 

ради №6/47-2019 від 20.12.2019 "Про районний бдюжет на 2020 рік",рішення сесії районної ради  від 21 лютого 

2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000,рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до 

районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000, розпорядження голови Шепетівської районної 

державної адміністрації від 27.04.2020 року №110/2020-р та засідання постійної комісії від 27.04.2020 року 

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та 

Міністерства охорони здоров’я України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку 

бюджетних програм та результативних показників   їх виконання для місцевих бюджетів  у галузі "Охорона 

здоров'я"  



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



7. Мета бюджетної програми

8.

N з/п

1

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п

Напрями 

використання 

бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Забезпечення 

громадян відповідних 

категорій ліками для 

лікування хворих на 

цукровий діабет

2035973,67 2035973,67

2035973,67 2035973,67

(грн)

N з/п

Найменування 

місцевої / регіональної 

програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

Усього

Завдання бюджетної програми

Завдання

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

Усього

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

Забезпечення громадян відповідних категорій ліками для лікування хворих на цукровий діабет 



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

1 затрат

Видатки на 

забезпечення 

медикаментами 

хворих на цукровий 

діабет

грн Форма №2м 2035973,67 2035973,67

2 продукту

Кількість хворих на 

цукровий діабет, що 

забезпечуються 

препаратами інсуліну

осіб Форма-12 936 936

3 ефективності

Забезпечення хворих 

на цукровий діабет 

препаратами інсуліну
% Форма-12 100 100

4 якості

Динаміка кількості 

хворих на цукровий 

діабет, забепечених 

інсуліном

% Форма-12 1,7 1,7

(підпис)

(підпис) (ініціали та прізвище)

Л.П.Сорока

Результативні показники бюджетної програми:

Шепетівської райдержадміністрації

(ініціали та прізвище)

Голова адміністрації Ю.М.Басюк

Начальник управління фінансів 

ПОГОДЖЕНО:



ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ

1. 0212010 21325769
(код за ЄДРПОУ)

2. 
0212010 21325769

(код за ЄДРПОУ)

3. 0212010 2010 0731 22319200000

(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

5.

6.

N з/п

1

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -21205933,09 гривень, у тому числі загального фонду - 20905033,09 гривень та 

спеціального фонду - 300900,00 гривень.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету) (найменування відповідального виконавця)

Ціль державної політики

Розпорядження  голови 

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,наказ МФУ № 679 від 09.07.10,Бюджетний кодекс України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020»,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України №283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та результативних показників   їх виконання для місцевих бюджетів  у галузі "Охорона здоров'я",Рішення сесії Шепетівської районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 20.12.2019 року №6/47-2019, Рішення сесії районної ради  від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000", Рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 22319200000",Рішення сесії районної ради  від 01 квітня 

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування місцевого фінансового органу)

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

Шепетівська районна державна адміністрація

(найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Управління фінансів Шепетівської РДА

від 29.04.2020р.    № 22-н

Надання вторинної/спеціалізованої медичної допомоги та забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому послуг 

в порядку та обсязі, встановлених законодавством

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Шепетівська районна державна адміністрація

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню

Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України,наказ МФУ № 679 від 09.07.10,Бюджетний кодекс України, Закон України «Про 

Державний бюджет України на 2020»,  Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-

цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров’я України 

№283/437 від 26.05.2010 року Про затвердження Типового переліку бюджетних   програм та результативних показників   їх виконання для місцевих 

бюджетів  у галузі "Охорона здоров'я",Рішення сесії Шепетівської районної ради "Про районний бюджет на 2020 рік" від 20.12.2019 року №6/47-2019, 

Рішення сесії районної ради  від 21 лютого 2020 року №18/48-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000", Рішення сесії районної ради  від 18 березня 2020 року №7/49-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000",Рішення сесії районної ради  від 01 квітня 2020 року №4/50-2020 "Про внесення змін до районного бдюжету на 2020 рік код бюджету 

22319200000",розпорядження голови Шепетівської районної державної адміністрації від 27.04.2020 року №110/2020-р та засідання постійної комісії 

від 27.04.2020 року



7.

8.

N з/п

1

2

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

N з/п
Напрями використання 

бюджетних коштів
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1

Забезпечення надання 

населенню амбулаторно-

поліклінічної допомоги

6009283,09 6009283,09

2

Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 

медичної допомоги

14895750,00 300900 15196650,00

20905033,09 300900,00 21205933,09

(грн)

Найменування місцевої / 

регіональної програми
Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

Програма розвитку 

КНП"Шепетівська ЦРЛ" 

на 2019-2021 р.

2456528,09 300 900 2 757 428

Програма протидіі 

захворюванню на 

туберкульоз на 2019-2021 

р.

15000 15 000

Програма розвитку  КНП 

«Вузлова лікарня станції 

Шепетівка» Шепетівської 

районної ради 

Хмельницької області на 

період  2019 - 2021 роки

337255 337 255

Усього 2808783,09 300900 3 109 683

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

Усього

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги



11.

N з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

Завдання 1: Забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 

допомоги

   

1,1 затрат
- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 139 2,25 141,25

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 65 1 66

-кількість ліжок у денних 

стаціонарах
од. Ф20 135 135

1,2 продукту
-кількість ліжко-днів у 

денних стаціонарах
тис.од. Ф003-2/О, Ф-016/0 45,9 45,9

-кількість лікарських 

відвідувань 
тис.од. Ф039/0 457,06 457,06

1,3 ефективності

-завантаженість ліжкового 

фонду у денних стаціонарах

днів Ф20,Ф-007/0 340 340

1,4 якості

- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 36,5 36,5

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 37,3 37,3

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф025-2/0,Ф071/0 1,95 1,95

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 0,5 0,5

Результативні показники бюджетної програми:



Завдання 2: Забезпечення 

надання населенню 

стаціонарної медичної 

допомоги

    

2,1 затрат
- кількість установ од. 2 2

- кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 642 15,5 657,5

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 111,75 8,5 120,25

-кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах
од. Ф20 350 350

2,2 продукту
-кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах
тис.од. Ф007/0 119 119

- кількість пролікованих 

хворих у стаціонарі
осіб Ф030/0 16116 16116

2,3 ефективності
-завантаженість ліжкового 

фонду у звичайних 

стаціонарах

днів Ф20 340 340

-середня тривалість 

лікування в стаціонарі 

одного хворого 

днів Ф20 7,95 7,95

2,4 якості
- рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Ф025-6/0 69,0 69

- рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на ранніх 

стадіях

% Ф025-2/0 71,0 71

- зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком

% Ф071/0 0,2 0,2

- зниження показника 

летальності
% Ф071/0 1 1

(підпис)

(підпис)

Л.П.Сорока
(ініціали та прізвище)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Начальник управління фінансів 

Шепетівської райдержадміністрації

Голова адміністрації Ю.М.Басюк
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