
УКРАЇНА
Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

Фінансове управління
вул. Гетьмана І. Мазепи, 17, смт. Коломак, Коломацький район, Харківська область, 63101, 
________ тел./факс: 56-4-74; е-таіІ:4 1832468@mail.gov.ua, код ЄДРПОУ 41832468

НАКАЗ

від 12 липня 2018 року №48

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 статті 
20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26 
серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» та розпорядження 
Коломацької селищної ради від 12.07.2018 року №144 «Про затвердження паспорта 
бюджетної програми зі змінами»:

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 
2018 рік за КПКВК 0112110 «Первинна медична допомога населенню» зі змінами 
(додається).

2. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради на 
2018 рік за КПКВК 0112140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони 
здоров’я» зі змінами (додається).

3. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник 
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, 
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Начальник фінансового упр 
Коломацької селищної ради
np o n acn .2 1 1 0 . r t f

Г.М. Паймаш

mailto:41832468@mail.gov.ua


УКРАЇНА 
Харківська область 
Коломацький район 

Коломацька селищна рада

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 12 липня 2018 року № 144

Про затвердження паспорта 
бюджетної програми на 2018 рік 
зі змінами

Відповідно до рішення сесії Коломацької селищної ради від 21 грудня 2017 
року «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього (зі змінами) від
09.02.2018 року, 16.03.2018 року, 16.05.2018 року, 05.07.2018 року, частини 8 
статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 
26 серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» роблю наступне 
розпорядження :

1. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради 
на 2018 рік за КПКВК 0112110 «Первинна медична допомога населенню» зі 
змінами (додається).

2. Затвердити Паспорт бюджетної програми Коломацької селищної ради 
на 2018 рік за КПКВК 0112140 «Програми і централізовані заходи у галузі 
охорони здоров’я» зі змінами (додається).

2. Звіт про виконання паспорту бюджетної програми головний розпорядник 
коштів подає до фінансового управління Коломацької селищної ради у терміни, 
визначені для подання річної зведеної фінансової звітності.

Селищний голова



ЗАТВЕРДЖ ЕНО / /
Наказ М іністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N  836

ЗАТВЕРДЖ ЕНО

Розпорядження 
Коломацька селищна рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
№ 144 від 12.07. 201 8р 

Наказ
Фінансове управління Коломацької селипіної ради 

(найменування місцевого фінансового органу)
від 12.07.2018р. N 48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0100000
(КПКВК МБ)

2 . 0110000
(КПКВК МБ)

Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника)

Коломацька селищна рада
(найменування відповідального виконавця)

3. 0112110 Первинна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  
спеціального фонду -  40,426 тис. гривень.

2825,767 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  2785,341 тис. гривень та

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1) Конституція України
2) Бюджетний кодекс України
3) Закон України «Про державний бюджет на 2018 рік»
4) Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
5) Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014р. «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»
6) Рішення Коломацької селищної ради від 21.12.2017р. №19 «Про селищний бюджет на 2018 рік» та додатків до нього(зі змінами) від 09.02.2018р., від 16.03.2018р., 
від 16.05.2018р.,05.07.2018р.



6. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі у 2018 році.

7.Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0112111 0725 Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

1 :H u J
з/п і к п к в к КФКВК Підпрограма / завдання 

бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 і 2 3 4 5 6 і
V. ... w V J 7

—  і. ;

1
■ А

0112111 0725
' ..~ " ~ "
Завданші 1. Забезпечення надання 
населенню первинної медичної 
допомоги за місцем 
проживання(перебування)

2486,3 40,4 2526,7

і 0112111 і
.........................  і

0725 Завдання 2. Забезпечення 
збереження енергоресурсів

299,0 1
І 299,0

; j j Усього 2785,3 40,4 2825,7

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

(тис. грн)

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



1 2 3 4 5

Программа розвитку охорони здоров’я населення 
І територіальної громади селища Коломак та 
і удосконалення медичної допомоги на засадах 
і сімейної медицини на період 2018-2020 роки.

2785,3

і

40,4 2825,7

Усього
'“"’""“'І

2785,3 1 40,4 2825,7

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
N

з/п к п к в к Назва показника ое^ Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

2 3 4 5 6

1 0112111 Завдання 1.

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

І Показники затрат

_ ............... | Кількість установ Од. Статут 1

1 ] Кількість штатних посад,одиниць Од. Штатний розпис 51,5

1
В тому числі лікарів,які надають первинну 
допомогу,одиниць

Од. Штатний розпис 6,25

1 Показники продукту
1 Кількість прикріпленого населення,осіб Осіб Звіт- 71/0 6906

Кількість пролікованих хворих,тисяч осіб Осіб Звіт- 71/0 3,6

и Показники ефективності
1

1

Кількість прикріпленого населення на 1 
лікаря,який надає первинну допомогу,од.

Од. Постанова КМУ №977 від ] 
30.12.2013р.

1105

................”"1
Середня кількість відвідувань на 1 
лікаря,одиниць

Од. Звіт- 39/0 15



% Показники якості X 1

Забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями

% Звіт- 71/0 100

Динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях

%

Динаміка виявлених випадків туберкульозу в 
занедбаних стадіях

%

2 0112111 Завдання 2.

Забезпечення збереження енергоресурсів

Показники затрат

__

Обсяг видатків на оплату енергоносіїв та 
комунальних послуг з них:

Тис.грн.
|

Розрахунок до кошторису 299,0

.................. 3Оплата теплопостачання ' Тис.грн. Розрахунок до кошторису 36,6

.....................

.......... ... ...... і
Оплата водопостачання Тис.грн. Розрахунок до кошторису 4,3 |
Оплата електроенергії Тис.грн.

............ ............... .. . ... ......... ....... .
Розрахунок до кошторису 36,1

Оплата природного газу Тис.грн. Розрахунок до кошторису 222,0
Загальна площа приміщень Кв.м. Договір оренди 1330,3
Площа приміщення яке опалюється 
(Коломацька АЗПСМ)

Кв.м. Договір оренди 935,3

і..................

Площа приміщення яка опалюється (АЗПСМ 
с.Шелестове)

Кв.м. Договір оренди 114,1

1 Площа приміщення яка опалюється ( АЗПСМ 
с.Різуненкове)

Кв.м.
. - ..............

Договір оренди 65,1

Площа приміщення яка опалюється ( АЗПСМ 
с.Новоіванівка)

Кв.м.
....................  ....—.... ........... ......—

Договір оренди 88,2

І
Площа приміщення яка опалюється (ФП 
с.Мирошниківка)

Кв.м. Договір оренди 41,0 |

Площа приміщення яка опалюється (ФП 
с.Покровка)

Кв.м. 1
................

Договір оренди 86,6 1

1Показники продукту
Обсяг споживання енергоресурсів,натуральні

... ................................. —-----



1 одиниці,в тому числі:

1і: Т егаюпостачання Тис.Гкал. Кошторис 0,0140

Водопостачання Тис.куб.м. Кошторис 0,2148

Електроенергії Тис.кВт/год. Кошторис 15,071

Природного газу Тис.куб.м. Кошторис 11,496
—................. 1

Показники ефективності
.......... ....... |

Середне споживання комунальних послуг та 
енергоносіїв,в тому числі:

---------і

!
Теплопостачання,Гкал на 1 м.кв. 
опалювальної площі (88,2м2)

Гкал. Розрахунок 0,1587

' ' І

Водопостачання,куб.м.на 1 м.кв.загальної 
площі (1137,6м2)

Куб.м. Розрахунок 0,1888

Електроенергії,кВт/ год.на 1 м.кв. загальної 
площі (1289,3м2)

кВт./год. Розрахунок 11,6893

і Природного газу,куб.м.на 1
кв.м.опалювальної площі (1114,5м2)

Куб.м. Розрахунок 10,3149 ;

Показники якості
і

Річна економія витрачання енергоресурсів в 
натуральному виразі ( в порівнянні з 
попереднім роком):

Т еплопостачання % Розрахунок 0
] .................... .

Водопостачання % Розрахунок 0

Електроенергії % Розрахунок 0
1....................■]

Природного газу % Розрахунок 0
і Обсяг річної економії бюджетних 

коштів,отриманої від проведення заходів,що 
приводить до збереження економії 
енергоресурсів(води,тепла,електроенергії 
тощо)всього

Тис.грн. Розрахунок 0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2



Ко
д 4

Найменування
джерел

надходжень
КПКВК

1

Касові видатки станом на 01 січня 
звітного періоду План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення, 
що 

характери
зують 

джерела 
фінансу

вання І

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд
разом загальний

фонд

спеціаль
ний

фонд |
разом

і

2 3 4 5 6 7 8 9
1 0  1

11 12 1 3

Підпрограма 1 1 І
Інвестиційний 
проект 1

і
і |

1

|

І

- ..... ....і

.
1

Надходження із 
бюджету і |

і іі

1
|

і ................................. і
іі

Інші джерела 
фінансування 
(за видами)

X

і

X
|

X
|

|

І

г

Усього і і

! _ _ ................1
| ---------------------------- ?—

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Про и^ад- к

Селицщщг/о.л

пог
Началь 
селищної р;

реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

правління Колі

В.Г. Гуртовий 
(ініціали та прізвище)

Г.М. Паймаш 
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

Розпорядження 
Коломацька селищна рада
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)
від 12.07.2018 року № 144 
Наказ
Фінансове управління Коломацької селищної ради 
(найменування місцевого фінансового органу) 
від 12.07.2018 року N _48

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 03 00000 Коломацька селищна рада 
(КІІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 Коломацька селищна рада 
(КГіКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0112140 0763 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 
(КГІКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяі бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -  296,18 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  296,18 тис. гривень та 
спеціального фонду -  0,00 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1) Конституція України;
2) Бюджетний кодекс України;
3) Закон України « Про державний бюджет на 2018 рік»;
4) Закон України « Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
5) Наказ Міністерства фінансів України №836 від 26.08.2014 р. «Про деякі питання запровадження програмно - цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів»
6) Рішення Коломацької селищної ради від 21.12.2017 № 19 « Про селищний бюджет на 2018 рік».



о. 'Мета бюджетної програми

Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення Коломацького району у 2018 році

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п к п к в к КФКВК Назва підпрограми

1 0112144 0763 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2 0112146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис. грн)

N
з/п к п к в к

........ .....
КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної 

програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0112144 0763 Забезпечення централізованих 
заходів з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет

Завдання ]

і і

1

Забезпечення хворих на цукровий 
та нецукровий діабет медичними 
препаратами

89,62 ” 89,62

ї ї Усього 89,62 - 89,62

1 0112146
;

0763 Відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань

І]

і

Завдання 1

Забезпечення хворих на цукровий 
діабет II типу медичними 
препаратами

46,86 46,86



— ____ _ ~ _ і Завдання 2
1

і
Забезпечення
бронхіальну
препаратами

хворих на 
астму медичними

39,0 39,0

Завдання 3
..........—....... .........  ~ " !

]

Забезпечення
судинними
препаратами

......... .......■............... .. —.і
хворих серцево -

медичними
1

120,7

|

....................... ............................1

і

120,7

Усього 206,56
!

206,56

9. Перелік рег іональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КГІКВК
—---- ----  —.... - - - ..... ........

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2
. _ .......................3 ........................... 1 4 5

■ Программа розвитку охорони здоров’я населення 
територіальної громади селища Колом ак та 
удосконалення медичної допомоги на засадах сімейної 
медицини на період 2018-2020 роки.

296,18

1

296,18

Усього 296,18 296,18

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п КПКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

0112144 Завдання

Забезпечення хворих на цукровий та ______ ___ _



нецукровий діабет медичними препаратами і

1 Показники затрат
...... ........... Видатки на забезпечення медикаментами 

хворих на цукровий та нецукровий діабет
Тис.грн. Звіт форма № 2-м 89,62

2 Показники продукту .............................................
Кількість хворих на цукровий та нецукровий 

діабет

' —-------- ------ ------
осіб Звіт -71/0 119

3 Показники ефективності

Забезпеченість хворих на цукровий та 
нецукровий діабет препаратами

% Звіт -71/0 100

4 Показники якості X

Динаміка кількості хворих на цукровий та 
нецукровий діабет забезпечених 
мед.препаратами

% 89

0112246 Завдання 1

|
ї
Забезпечення хворих на цукровий діабет 11 
типу медичними препаратами

1 Показники затрат

Видатки на забезпечення медикаментами 
хворих на цукровий діабет 11 типу

Тис.грн. Звіт форма № 2-м 46,86

2 Показники продукту

Кількість хворих на цукровий діабет И типу осіб Звіт -71/0 199

3 Показники ефективності

............... ................................................................1

Забезпеченість хворих на цукровий діабет II 
типу препаратами

% 1
І

Звіт -71/0 100

4 Показники якості 1 X

Динаміка кількості хворих на цукровий діабет 
II типу забезпечених мед. препаратами

%

...... ....... ™  -і

85

| Завдання 2 11
1Забезпечення хворих на бронхіальну астму

1
1



медичними препаратами

1 .......... , .. Показники затрат

Видатки на забезпечення медикаментами 
хворих на бронхіальну астму

Тис.грн. Звіт форма № 2-м 39,0

2 Показники продукту ...........................................—........... .
Кількість хворих на бронхіальну астму осіб Звіт -71/0 85

3 і Показники ефективності 1.. 1 •

Забезпеченість хворих на бронхіальну астму 
препаратами

% Звіт -71/0 100

4 Показники якості X

Динаміка кількості хворих на бронхіальну 
астму забезпечених мед. препаратами

% 130

Завдання 3

Забезпечення хворих серцево -- судинними 
медичними препаратами

1 Показники затрат

Видатки па забезпечення медикаментами 
хворих на серцево- судинні захворювання

Тис.грн. Звіт форма № 2-м 120,7

2 Показники продукту

Кількість хворих на серцево -  судинні 
захворювання

осіб Звіт-71/0 1975

3 Показники ефективності

Забезпеченість хворих серцево - судинними 
медичними препаратами

% Звіт -71/0 100

4 Показники якості X

Динаміка кількості хворих серцево - 
судинними медичними препаратами

% 105



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 2 (тис. грн)

Код |

Найменування
джерел

надходжень

|

КПКВК

Касові видатки станом на 01 
січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

1

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3

Пояснення,
що

характери
зують

джерела
фінансу

вання

і

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

І
і

..... '— і

разом загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

|

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд разом

1
-----

2 3 4 5 6 7 8 І 9 1_... 10 11 12 13
------- 1

Підпрограма 1 - - - - - - - - - -

Інвестиційний | 
проект 1

- ~ - - - |
і

- - - - -

Надходження \ 
із бюджету Ії

- і - - 1 -
1- - - ~

Інші джерела | 
фінансування 
(за видами) , „ ... ...........  ;

X - X

Н
!-

1

“ X

і

- - -

Усього і - | - І
і - 1 - - - “

Селищний

юдатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми. 
(5я5 і'ІЗі і ік 'Й дйлда5®ерджеішх у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

~-Л----- :̂ адії нтеестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.
X*.

В.Г. Гуртовий 
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕН

Начальник фінансового упр; 
Коломацької селищної ради

Г.М. Паймаш 
(ініціали та прізвище)


