
0200000
(КПКВКМБ)

0210000 
(КПКВК МБ)

0217360 
(КПКВК МБ)

Затверджено
Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14 № 835

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови р д л22 /220/£к» 6б. 5  
Бериславської районної державної адміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Фінансового управління Бериславської районної державної адміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)
Л¥./і иШ. З<у

0490
(КФКВК)

ПАСПОРТ
бюджетної програми районного 

бюджету на 2018 рік

__________________ Бериславської районної державної адміністрація
(найменування головного розпорядника)

__________________ Бериславської районної державної адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

________________________ Виконання інвестиційних проектів______

Обсяг бюджетного призначення / бюджетних асигнувань - 265.946 тне.гри., у тому числі загального фонду - 0,00 тис. гри. та спеціального 
фонду - 265,946 тис. грн.



{
5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України (Закон від 28.06.1996 № 254/96);

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456 -VI);

- Закон України "Про Державний бюджет України на 2018 рік"

- Наказ Міністерства охорони здоровя україни від 26.05.2010 № 283/437"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоровя"

- Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 № 1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації 
видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу"

Рішення сесії районної ради від 03 травня 2018 року № 295 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради УІІскликання від 21 грудня 
2017 року №262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

Рішення сесії районної ради від 22 грудня 2018 року № 368 "Про внесення змін до рішення 20 сесії районної ради УІІскликання від 21 грудня 
2017 року №262 "Про районний бюджет на 2018 рік"

6. Мет а бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. І Іідпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної поспортом бюджетної програми

№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

1 0217363 7363 Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
тис. гри.
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і  Ч

№ КГІКВК КФКВК 11 іді і рої рама/завдані ія 
бюджеті іої 11роірам и

Загальний
фонд

Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 0217363 7363 П ід п р о гр а м а  

Виконання інвестиційних 
проектів в рамках 
здійснення заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих 
територій

0.000 265,946 265,946

З а вд ання  1
Придбання обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

0.000 221,656 221,656

Завд ання  2 
Капітальний ремонт 
покрівлі харчоблоку 
комунальної установи 
"Бериславська центральна 
районна лікарня" за 
адресою: Херсонська 
область, м. берислав, 
вулиця 1 Травня.

0 44,29 44,290

9 Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
тис. гри

Назва регіональної цільової програми та КПКВК Загальний фонд Спеціальний Разом
підпрограми фонд



1
1 ‘

і (
______________________1______________________ 2 3 4 5

10 Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ з/п кпквк Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

1 0217363 Завдання 1
І Іридбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

1 З а т р а т
Обсяг видатків:
Закупівля медичного обладнання

тис. грн. Розпорядження КМУ від 
06 грудня 2017 року № 861-р

221,656

Обсяг видатків:
Проведення капітального ремонту 
покрівлі харчоблоку

тис. грн. Рішення сесії № 368 від 22.12.2018 року 44,290

2 П р о д у к т у
Кількість одиниць придбаного 
обладнання

од. Лист КУ "Бериславська ІІРЛ" № 01-14/102 від 18 
січня 2018 року

2

Кількість будівель, що потребують 
капітального ремонту даху

од. Лист КУ "Бериславська ЦРЛ" № 01-14/ 1306 від 
25.09.2018

1

3 Е ф е к т и в н о с т і
Середні видатки на придбання 
одиниці обладнання, тис. грн.

тис. грн. Накладна 110,83

Середні витрати на капітальний 
ремонт одного об'єкту

тис. грн. Зведений кошторисний розрахунок вартості обєкта 
будівництва

44,29

4 Я к о с т і
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