УКРАЇНА
КЕЛЬМЕНЕЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
С&/

04

2019

№ /<Р

Про затвердження паспорта
бюджетної програми районної
державної адміністрації на 2019 рік

Керуючись статтею 41 Закону України «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року №836 «Про деякі питання запровадження програмноцільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», зареєстрованого
в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року №1103/25880, рішення
XIX сесії районної ради VII скликання від 21 грудня 2018 року № 355.19-7/18
«Про районний бюджет на 2019 рік» :
1. Затвердити
паспорт бюджетної програми районної
адміністрації на 2019 рік за ТПКВК МБ 0212144, що додається.

державної

2. Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

Голова районної
державної адміністрації

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження районної
державної адміністрації
№

УР

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету
на 2019 рік
1.
2.

3.

Кельменецька районна державна адміністрація

0200000
(КПКВК МБ)
0210000
(КПКВК МБ)

0212144
(КПКВК МБ)

(найменування головного розпорядника)

Кельменецька районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

0763
(КФКВК)

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 868200 гривень, у тому числі загального фонду - 868200
гривень та спеціального фонду - 0,00 гривень.
5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України
"Про місцеві державні адміністрації", Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закон України "Основи
законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.92 № 2801-XII, наказ Міністерства фінансів України від 26
серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання
місцевих бюджетів» (із змінами), наказ Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року № 793 «Про
затвердження складових програмної класифікації та кредитування місцевих бюджетів» ( зі змінами), наказ Міністерства
фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.10 № 283/437 "Про затвердження типового переліку

бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів в галузі "Охорона здоров’я",
рішення XIX сесії районної ради VII скликання від 21.12.18 № 355.19-7/18 «Про районний бюджет на 2019 рік» .
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та
смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих.
7. Завдання бюджетної програми:
№ з/п

1

Завдання

Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

8. Напрями використання бюджетних коштів:
(грн.)
№
з/п

1
1

Напрями використання бю дж етних
коштів

2
Забезпечення централізованих
заходів з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
Усього

у тому числі
бю дж ет розвитку

Усього

0,00

5
0,00

6
868200,00

0,00

0,00

868200,00

Загальний ф онд

Спеціальний фонд

3
868200,00

4

868200,00

9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(грн.)
Найменування м ісцевої/регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний ф онд

Усього

1

2

3

4

з

Усього
10. Результативні показники бюджетної програми:
№

Показник

з/п

1
1

1 .1 .

1 .2 .

1 .3 .

1 .4 .

.

2

Забезпечення централізованих
заходів з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет
Завдання 1: Забезпечення хворих
на цукровий діабет препаратами
інсуліну
Показник затрат
Видатки на забезпечення
медикаментами хворих на
цукровий діабет
Показник продукту
Кількість хворих на цукровий
діабет, що забезпечуються
препаратами інсуліну
Показник ефективності
Забезпеченість хворих на
цукровий діабет препаратами
інсуліну
Показник якості
Відсоток хворих, що отримали
V

Одиниця
виміру

Дж ерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

6

7

грн.

план
використання
бюджетних
коштів

8 4 3 2 0 0 ,0 0

8 4 3 2 0 0 ,0 0

осіб

звіт

247

247

%

розрахунок

6 5 ,9

6 5 ,9

%

розрахунок

6 5 ,9

6 5 ,9

л

4

препарати інсуліну
2.
Завдання 2: Забезпечення хворих
на нецукровий діабет
препаратами десмопресину
2.1. Показник затрат
Видатки на забезпечення
медикаментами хворих на
нецукровий діабет
2.2. Показник продукту
Кількість хворих на нецукровий
діабет, що забезпечуються
препаратами десмопресину
2.3. Показник ефективності
Забезпеченість хворих на
нецукровий діабет препаратами
десмопресину
2.4. Показник якості
Відсоток хворих, що отримали
препарати десмопресину

Керівник апарату районної
державної адміністрації

грн.

план
використання
бюджетних
коштів

25000,00

25000,00

осіб

звіт

6

6

%

розрахунок

65,9

65,9

%

розрахунок

65,9

65,9

Е.Петіченко

