ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ М іністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудні
2018 року № 1209)
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Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0200000

1.

Новобузька районна державна адміністрація

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

(н ай м ен уванн я гол овн ого ро зп о р яд н и к а кош тів м ісц евого

1998288
(код за ЄДРІІОУ)

бю дж ету)

2.

0210000

КІIIІ "Новобузька центральна районна лікарня**

(код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету)

0212144

2144

(код Програмної класифікації
видатків та кредитування
місцевого бюджету)

(код Типової програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

0763
(код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету)

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

1998288
(код за ЄДРПОУ)

14315200000
(код бюджету)

^

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -109 700гривень, у тому числі загального фонду - 109 700 гривень та спеціального
фонду - ____________гривень.

5.

Підстави для виконання бюджетної програми:

”

Конституція України (зі змінами),
- Бюджетний кодекс України
- Закон України «Про Державний бюджет на 2019 рік»,
- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров'я» від 19.11.1992р. №2801-ХІІ,
- 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 У країни від 26.05,2010.№ 283/437 "Про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я",
рішення районної ради від 13.12.2019р. №703 "Про районний бюджет Новобузького району на 2020 рік

Г
,

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

N з/п

Ціль державної політики
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
Підвищення рівня надання медичної допомоги хворим на цукровий діабет та збереження здоров’я населення

7.

Мета бюджетної програми
Забезпечення надання хворим на цукровий діабет амбулаторно-поліклінічної допомоги

8.

Завдання бюджетної програми

N з/п

9.

N Я/п
1

1

2

Завдання
Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги , забезпечення надання населенню стаціонарної медичної
допомоги

Напрями використання бюджетних коштів
гривень

Напрями
никормотиіпіи
бюджетних коштів
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Забезпечення хворих
пн цукровий діабет
медикаментами
Забезпечення хворих
на нецукровий діабет
медикаментами
Усього

0

0
0

0

^

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

N з/п
1

Найменування
місцевої /
регіональної
програми
2

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Джерело інформації

Загальний фонд

Усього

11.

N з/п

Результативні показники бюджетної програми:

Показник

Одиниця виміру

Спеціальний фонд

Усього

затрат_____________
Видатки іш

забезпечення хворих
на цукровий, гри..
нродукгу

кошторис

Кількість хворих на
цукровий діабет що
забезпечуються
препаратами інсуліну
З__ ефективності______
Забезпеченність
хворих на цукровий
діабет препаратами
інсуліну__________

Динаміка кількості
хворих на цукровий
діабет, забезпечених
інсуліном

76100

звітність

76100

затрат_____________
Видатки на
забезпечення хворих
на нецукровий, грн

кошторис

продукту___________
Кількість хворих на
нецукровий діабет що
забезпечуються
препаратами
десмопресину_______
ефективності

33600

33600

Забезпеченність
хворих на нецукровий
діабет препаратами
десмопресину
4

якості
Динаміка кількості
хворих на нецукровий
діабет, забезпечених
десмопресином
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С.М. Дібрівна

___________

(ініщали/ініціал, прізвище)
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