
ЗАТВЕГ КЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року N 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження голови Генічеської районної державної 
адміністрації
(наймен\вання головного розпорядника коштів місцевого бюджет\)
16 05.2017 № 228
наказ
фінансового управління Генічеської районної державної 
адміністрації
(наймсн\ вання місцевого фінансового орган) )
16.05.2017 N 22

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 0300000
(КПКВК МБ) 

2. 0310000
(КПКВК МБ)

3. 0318660

Генічеська районна державна адміністрація 
(найменл'вання головного розпорядника)

Генічеська районна державна адміністрація 
(наймену вання відповідального виконавця)

0763__Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
(найменування бюджетної програми)

лікарських засобів для

785,7__тис. гривень, у тому числі загального фонду - __ 785,7____ тис. гривень та

лікування окремих з а х в о р ю в а н ь  
(КПКВК МБ) (КФКВК)'
4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 
спеціального фонду - ____ 0,0___тис. гривень.

5 . Підстави для виконання бюджетної програми: _Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про місцеві 
державні адміністрації» та інші законодавчі акти, спільний наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров’я України від 
26.05.2010р. № 283/437, «Про деякі затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для 
місцевих бюджетів у галузі «Охорони здоров’я», наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», Постанова Кабінету Міністрів від 10.03.2017року 
№181 « Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань». Постанова Кабінету Міністрів від 17.03.2017 року № 152 «Про забезпечення 
доступності лікарських засобів , рішення XXIV сесії VII скликання Генічеської районної ради від 28.04.2017 року № 3 17 «Про внесення 
змін до рішення XX сесії Генічеської районної ради VII скликання від 24 грудня 2016 року № 264 «Про районний бюджет на 2017 рік».



\ <
6_ Мета бюджетної програми: Забезпечення кожного громадянина необхідними лікарськими засобами, які покращують якісь їхнього 

життя і запобігають виникненню ускладнень та передчасної смерті.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

N з/п КПКВК КФКВК ' Назва підпрограми

\

8 . Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

N
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми •

2
0318660

З

0763 Забезпечення кожного громадянина необхідними 
лікарськими засобами ,які покращують якісь 
їхнього життя і запобігають виникненню 
ускладнень та передчасної смерті

Усього

Загальний
фонд

5

785,7

785,7

Спеціальний
фонд

6

0

Разом

7

785,7

785,7

тис. грн)

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми (тис. грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК

1 2

Загальний фонд Спеціальний фонд

З ' ' ■ 4

Разом

Усього



10. Результативні показники бюджетної пропзами у розрізі підпрограм і завдань

N
з/п кпквк

2

0318660

Назва показника

Забезпечення кожного громадянина необхідними 
лікарськими засобами ,які покращують якісь 
їхнього життя і запобігають виникненню 
ускладнень та передчасної смерті

затрат
Обсяг фінансування 

ііро;хуктл'

К-сть хворих ,якім необхідно відацкодувати вартість ліків

Одиниця виміру

Г'рн.

осіб

Джерело
інформації

Прюект райошіої 
програми

Статистичні дані

Значення
показника

785,7

16796

ефективності

Середні видатки іта одного хворого 

якості

Відсоток осіб охоплених для відіцко;іування

Г'рн.

%
}Х)трахутюк

розрахунок

46,8

100

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ^(тис. грн)

Ко т/- • ГТ • • Прогноз видатків до кінця ПпягнрннаНяймрновянна Касові видатки станом на План видатків звітного ........... ішиснсмня,д паименування щ • • реалізації інвестиційного „щ
джерел КПКВК 01 січня ЗВІТНОГО періоду періоду  ̂ пппектуЗ ̂ проекту характери-

надходжень - -
загальний спеціаль- разом загальний спеціаль- разом загальний спеціаль- разом зують



(1)0НД ний фонд фонд

Усього

І олова ГенічесьКк

ПОГОДЖЕНО

Заступник начальнііка-пЯ̂ г<Т.тентгк оюджетного 
відділу фінансового управління 
Генічеської РДА

(ПІДПИС)

(підпис)



ний фонд фонд

10

_  О ( Воробйов _ 
(ініціа.іи та пріавищс)

Л В Боброва 
(ініціади та прічвишс)

Н І Ш джерсда
фонд фінансу

вання

і 1 1 2 І д


