
1. 0300000.
(КПКВКМБ)

2. 0310000
(КПКВКМБ)

3. 0312220
(КПКВКМБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови
Бериславської районної державної адміністрації 
<«̂ Л» О  *7 2017 року № £  $ £
Наказ
Бериславського районного фінансового управління 

« » 2017 року №

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

__________ Беоиславська районна державна адміміспюашя
(найменування головного розпорядника)

Беоиславський районний иенто ПМСЛ
(найменування відповідального виконавця)

0763 Інші заходи в галузі охорони здоров’я
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  839,00 тис. гривень,



у тому числі:
- загального фонду: - 839,00 тис. гривень та

- спеціального фонду'. - 0 тис., гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456 (зі змінами),
Закон України “ Про державний бюджет України на 2017рік” від 21.12.2016 р№  1801/VIII,
Закон України від 19.11.1992№2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»
Розпорядження Голови районної державної адміністрації №523 від 06.09.2017 року «Про внесення змін до показників районне 

бюджету на 2017 рік»

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
№ з/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань (тис, грн.)
№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний
фонд

Разом

і 2 3 4 5 б 7
Підппогоама Інші заходи в галузі охопони 
злопов’я

839,0 839,0

Завдання
1 0312220 0 763 Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань
839,0 839,0

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми________ (тис.гри.)
Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм! завдань
№
з/п

кпквк Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

і 2 3 4 5 6
0312220 Завдання:

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

1 затрат
Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських 
засобів для лікування хворих, в тому числі:

- по гіпертонічній хворобі
- цукровому діабету 

бронхіальній астмі

Тис.грн Кошторис 839,0

4893
279,5
70,2

2
Кількість хворих,яким планується виписувати рецепти по 
медичним показникам на протязі 2017 року, в тому числі: 
-по гіпертонічній хворобі 
-цукровому діабету 
-бронхіальній астмі

осіб Електронний реєстр 
пацієнтів

1326

1041
177
108

3 ефективності
Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню 
вартості лікарських засобів,в тому числі по захворюваності: 
-по гіпертонічній хворобі 
-цукровому діабету 
-бронхіальній астмі

Тис.грн. Розрахунково 0,632

0,470
1,579
0,650

4 якості
1 Зниження показника летальності % Розрахунково 50

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
Код Найменування 

джерел надходжень
КПКВК Касові видатки станом на 1 січня 

звітного періоду
План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації інвестиційного проекту
Пояси«
харакп

ьдж
фінан<

загальний
Фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1
Підпрограма 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

Надходження із 
бюджету розвитку

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Код тимчасової класифікації видатків та кредитування

Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у 
Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційно

Голови районної державної адміністрації

Погоджено*

Начальник фінансо

іе у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

іання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм). 
ікою записами.

О.В.Гомон 
(прізвище та ініціали)

І.Г.Литвинова 
(прізвище та ініціали)


