
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

6.

N 

з/

п

1

Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку

0,00

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Реалізація державної політики, спрямована на надання медичної допомоги окремим категоріям населення

0,00

Напрями використання бюджетних коштів

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Усього

N з/п

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік 

1 0100000 Помічнянська міська рада

(грн.)

(КПКВК МБ) (КФКВК)
1 (найменування бюджетної програми)

N з/п

1

гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми 

Бюджетний кодекс України;

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";

Рішення  сесії міської ради “Про Помічнянський міський бюджет на 2020 рік” від 21.12.2019 №797                                                                                

8. Завдання бюджетної програми: 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 355500,00 гривень,у тому числі загального фонду- 355500,00 гривень та спеціального фонду-

0,00

355500,00

5431

355500,00

6

1 355500,00

Загальний фонд

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014  № 836                                                     

(у редакції наказу Міністерства фінансів України            

від 15.11.2018 року №908)

Наказ / розпорядчий документ

7. Мета бюджетної програми: Забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям населення

Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

Завдання

0,00

ЗАТВЕРДЖЕНО

від  15.01.2020 року № 23-р 

Розпорядження міського голови Помічнянської міської ради 

3 0112144 0763

9. Напрями використання бюджетних коштів:

355500,00

(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0110000 КНП "Помічнянська міська лікарня"

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

ПАСПОРТ

(КПКВК МБ)

Усього

2

(найменування відповідального виконавця)
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Усього

Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються 

препаратами інсуліну

Ефективності

Джерело інформації Загальний фонд

грн. Рішення Помічнянської 

міської ради від 21.12.2019р. 

№797

Відшкодування витрат на забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

6

(грн.)

(підпис) (ініціали і прізвище)

43

(ініціали і прізвище)(підпис)

4

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового відділу Т.В. Чіпегіна

4

Спеціальний фонд

Міський голова М.М. Антошик

355500,00

355500,00Усього 355500,00 0,00

Спеціальний фонд Усього

1

31 7

Затрат

Обсяг видатків на забезпечення хворих на цукровий 

діабет препаратами інсуліну

Продукту

100

5

355500,00

60

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

5925

100

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2

11. Результативні показники бюджетної програми:

N з/п

  Програма соціально-економічного розвитку на 

2020 рік
355500,00 0,00

% грн.

осіб Дані медичного обліку

3

Середні витрати на придбання інсуліну на 1 хворого

355500,00

60

% Розрахункові дані

2

Показник

Якості

Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами 

інсуліну

Завдання 1

5925

Одиниця 

виміру


