
( ЗАТВЕР( О
Наказ Мійіч-.їірства фінансів України 26 серпня 20і4 року№ 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження "Про затвердження паспортів бюджетних програм" 
Заставнівська міська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

02.02.2021______________ № 18-р_______________________________

_________ 0100000_________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 202 і рік 

_________ Заставнівська міська рада_______________________
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

04062140
(код за ЄДРПОУ)

2. __________0110000__________
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

________Міська рада________
(найменування відповідального виконавця)

04062140
(код за ЄДРПОУ)

3. 0112113 2113 0721
Первинна медична допомога населенню, що надається 
амбулаторно-поліклінічними закладами (відділеннями)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 
видатків та кредитування місцевого бюджету)

2452800000

(код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 83 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 83 000,00 гривень та

спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України; Закон України від 19.11.1992 №281-ХП "Основи законодавства України про охорону здоровя"; Закон України від 22.10.1993 №3552-ХІІ "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту"; Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 №1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за 
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певниими категоріями захворювань", рішення Заставнівської міської ради від 24.12.2020 року №63/5- 
2020 "Про міський бюджет на 2021 рік"____________________________________________ _________________________________________________________________________ _ _ _ _ _ ________________

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоровя населення
2 1 Забезпечення населення лікарськими засобами

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення надання населенню медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоровя населення, забезпечення населення 
лікарськими засобами_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання



і Забезпечення лікарськими засобам і; пільгових категорій населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

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

І 2 3 4 5
1 Забезпечення лікрськими засобами пільгових категорій населення 83 000,00 0,00 83 000,00

УСЬОГО 83 000,00 0,00 83 000,00

ІО. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
■гривень

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

1 2 3 4 5

1 Міська Програма фінансової підтримки закладів охорони здоровя на 2021-2023 роки 83 000,00 0,00 83 000,00

У с ь о го 83 000,00 0,00 83 000,00

і. Результативні показники бю джетної програми

№  з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 о-> 4 5 6 7
з а т р а т 0,00

Обсяг видатків для забезпечення безоплатного або пільгового 
відпуску лікарських засобів

грн. кошторис 83 000,00 0,00 83 000,00

е ф е к т и в н о с т і 0,00
Кількість осіб, які потребують відшкодування по пільгових рецептах осіб розрахунково 30,00 0,00 30,00

я к о с т і 0,00
Динаміка витрат на одного хворого грн. розрахунково 2 766,67 0,00 2 766,67

Міський голова 

ПОГОДЖЕНО:
Фінансовий відділ Заставш'вської міської ради 
(Назва місцевого фінансового органу)

Начальц, ю  відділу
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)


