
З А Т В Е Р Д Ж Е Н О 
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836 

' (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
1 Іаказ / розпорядчий документ 
Розпорядження 
Вознесенська районна державна адміністрація 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

15.01.2019 № 5-р 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1 . 0200000 ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 04056641 
(код Програмної класифікації видатків та \ (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за Є Д Р П О У ) 

кредитування місцевого бюджету) 

2 . 0210000 ВОЗНЕСЕНСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 04056641 
(кол Програмної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавця) (кол за Є Д Р П О У ) 

кредитування місцевого бюджету) 

3. 0212152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 4822000000 
(код Програмної класифікації видатків га (код Типової програмної класифікації видатків та (кол Функціональної класифікації (найменування бюджетної про ірами згідно з Т и п о в о ю програмною класифікацією (код бюджету) 

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету) видатків та кредитування бюджету) видатків та кредитування місцевого бюджету) 
1» 

4. Обсяг бюджетних при значень/бюджетних асигнувань 233 050,00 гривень, у тому числі загального фонду 233 050,00 гривень та 

спеціального фонду- 0,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України ( Документ 254к/96-ВР, чинний, поточна редакція — Редакція від 01.01.2020, підстава - 27-ІХ) 
Бюджетний кодекс України ( Документ 2456-УІ, чинний,Редакція від 01.01.2020, підстава - 283-ІХ, 294-ІХ, 293-ІХ) 
Закон України " Про державний бюджет України на 2020 рік" Документ 294-ІХ, чинний, поточна редакція — Прийняття від 14.11.2019 року 
Міністерстово фінансів України , Міністерство охорони здоров'я України Наказ 26.05.2010 N 283/437 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 червня 2010 р. за N 403/17698 " 
Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я" Документ г0403-І0, чинний, 
поточна редакція — від 20.08.2013, підстава - 2І306-13 
Рішення районної ради від 11.12.2019 №3 " Про районний бюджет Вознесенського району на 2020 рік". 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п Ціль д е р ж а в н о ї пол ітики 

створити повноцінне правове поле у взаємовідносинах держави із суб'єктами медичного ринку - закладами охорони здоров'я; створити умови для забезпечення збереження та зміцнення здоров'я населення, 
продовження періоду активного довголіття і тривалості життя людей; створити правові та економічні механізми реалізації конституційних прав громадян України на медичну допомогу і медичні послуги. 

7. Мета бюджетної програми 
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я 

8. Завдання бюджетної програми 



№ з/п Завдання 

! Відиікодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань постанова №1303"Про впорядкування безоплатного пільгового відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 
лікування окремих груп населення" 

2 Виконання районних цільових програм "Протидії захворювання на туберкульоз" та "Імунопрофілактика та захист населення Вознссенського району від інфекційних хвороб" 

9. Напрями використання бюджетних коштів 

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 З 4 . 5 

1 3 метою проведення вакцинації та імунопрофілактики населення району, придбання 
алергоочищеного "туберкуліну" 

85050,00 85050,00 

2 Придбання вакцини проти вірус "грип" 13000,00 13000,00 
3 На відшкодування вартості пільгових рецептів 135000,00 135000,00 

УСЬОГО 233 050,000 0,00 233 050,000 

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 
1 0,00 0,00 

Усього 0,00 0,00 

11. Результативні показники бюджетної програм и 

№ з/п Показники 
Одиниця 

виміру 
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 . 6 7 
затрат 0,00 

Обсяг видатків на відшкодування вартості лікарських засобів грн. кошторис 233 050,00 0,00 233 050,00 
продукту 0,00 

Кількість хворих, яким планується виписувати рецепти по медичним 
показникам на протязі 2020 року 

осіб згідно реєстру 1505 0,00 1505 

ефективності 0,00 
Середні витрати на одного хворого по відшкодуванню вартості 

лікарських засобів 
грн. розрахунок 100,30 0,00 100,30 

якості 0,00 
Забезпечення безоплатним та пільговим відпуском лікарськими 

засобами за рецептами лікарів окремих гр населення відс. 100,00 0,00 100,00 

Перший заступник голови райдержадміністраціГ, виконувач 
функцій і поноважень голови райдержадміністрації 

II го /,§№ ПГл -1 -А"5-А ^ \ ™ 
ПОГОДЖЕНО: 

(Назва місцевого фінансового органу) 

Начальник фінансового управління райдержадміністрації 

- V, 
(Дата погодження) 

МИ. 

Тетяна ПАНОВА 

(ініціали/інщіал, прізвище) 

Світлана ТІМОТІНА 
(ініціали/ініціал, прізвище) 


