ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Шепетівської РДА від 23.03.2020 № 82/2020-р

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

наказ
Управління фінансів Шепетівської РДА
(найменування місцевого фінансового органу)

від 23.03.2020р. № 15-н

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0212144

1.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0212144

2.

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

0212144
(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

4.

5.

6.
N з/п
1

2144

Шепетівська районна державна адміністрація

21325769

(найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Шепетівська районна державна адміністрація

21325769

(найменування відповідального виконавця)

(код за ЄДРПОУ)

0736

(код Типової програмної
(код Функціональної класифікації
класифікації видатків та
видатків та кредитування
кредитування місцевого бюджету) бюджету)

Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

22319200000
(код бюджету)

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

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

Забезпечення громадян відповідних категорій ліками для лікування хворих на цукровий діабет

7. Мета бюджетної програми
8. Завдання бюджетної програми
Завдання
N з/п
1 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
9.

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

N з/п
1

Напрями
використання
бюджетних коштів
2
Забезпечення
громадян відповідних
категорій ліками для
лікування хворих на
цукровий діабет
Усього

10.

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

615673,67

615673,67

615673,67

615673,67

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

Найменування
N з/п місцевої / регіональної
програми
1

Загальний фонд

2

Усього

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

11.

Результативні показники бюджетної програми:

N з/п
Показник
1
2
1 затрат
Видатки на
забезпечення
медикаментами
хворих на цукровий
діабет
2 продукту
Кількість хворих на
цукровий діабет, що
забезпечуються
препаратами інсуліну
3

4

Одиниця виміру
3

Джерело інформації
4

Загальний фонд
5

грн

Форма №2м

615673,67

615673,67

осіб

Форма-12

747

747

%

Форма-12

100

100

%

Форма-12

1,7

1,7

ефективності
Забезпечення хворих
на цукровий діабет
препаратами інсуліну
якості
Динаміка кількості
хворих на цукровий
діабет, забепечених
інсуліном

Голова адміністрації

Спеціальний фонд
6

Усього
7

В.В.Бузиль
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:
В.о.начальника управління фінансів
Шепетівської райдержадміністрації

(ініціали та прізвище)

В.М.Медлярська
(підпис)

(ініціали та прізвище)

