ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МФУ 26.08.2014 № 836
(в редакції наказу від 29.12.2018 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Оржицька райдержадмiнiстрацiя

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджет

Розпорядження голови райдержадміністрації від 24.04.2018

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
1.

0212144

Оржицька райдержадмiнiстрацiя

2.

0212144

3.

0212144

0763

(код)

(КФКВК)

(код)

(найменування головного розпорядника)

Оржицька райдержадмiнiстрацiя

(код)

(найменування відповідального виконавця)

4. Обсяг бюджетних призначень/асигнувань -

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми)

803190,00 грн., у т.ч. загального фонду -

803190,00 грн. та спец. фонду -

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

Нова редакція Бюджетного Кодексу України від 08.07.10р.№2456-УІ із змінами 26.12.2016р.№ 5131 «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України що
удосконалення складання та виконання бюджетів,Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 09.11.1992 № 2801 - XIIПостанова
від 28.02.2002р."Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" з врахува
затвердженими Постановами КМУ №875 від 30.11.16р. та № 391 від 07.06.17р.,наказ Мінфіну України від 20.09.2017 року №793 із змінами від 29.12.2017р.
№1181"Структура кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», Типова програмна класифікація видатків та кредитуван
місцевих бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року N 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу скла
виконання місцевих бюджетів» (Із змінами і доповненнями, внесеними наказами Міністерства фінансів України від 30 вересня 2016 року N 860, від 28 квітня 2
472) «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання», рішення 33 сесії районної ради від 15.02.2019р « Пр
внесення змін до рішення про районний бюджет на 2019 рік» , рішення 34 сесії районної ради від 17.04.2019р.

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п

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

Сторінка 1 із 6

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п

Завдання
Забепечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

Забепечення хворих на цукровий та нецукровий діабет препаратами інсуліну

803190

Усього

Спеціальний фонд

803190

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показник

Одиниця виміру

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1
1

2
Затрат

3

4

5

6

грн.

Кошторис

803190,00

осіб

Статистичний звіт
ф.20

181

грн.

Розрахунково

4437,51

%

Розрахунково

100

Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий
діабет
2

Продукту
Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються
препаратами інсуліну

3

4

Ефективності
Середній розмір відшкодування вартості лікарських засобів в
розрахунку на одного хворого в рік
Якості вартості лікарських
Рівень забезпечення відшкодування
засобів для лікування окремих захворювань

В. о. голови Оржицької районної державної адміністрації
Сторінка 2 із 6

Боговик М. Т.
(підпис)

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО

Начальник фінансового управління Оржицької районної
державної адміністрації

О. В. Бабенко
(підпис)

Дата погодження
М.П.

Сторінка 3 із 6

(ініціали та прізвище)

ДЖЕНО
ФУ 26.08.2014 № 836
ції наказу від 29.12.2018 р. № 1209)

а коштів місцевого бюджету)

страції від 24.04.2018 №74

0,00 грн.

кодексу України щодо
№ 2801 - XIIПостанова КМУ№228
х установ" з врахуванням змін,
від 29.12.2017р.
датків та кредитування
льового методу складання і
N 860, від 28 квітня 2017 року N
від 15.02.2019р « Про

Сторінка 4 із 6

грн.
Усього
803190
803190,00

грн.
Усього
4
Усього
7
803190,00

181

4437,51
100

Сторінка 5 із 6

Сторінка 6 із 6

