
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
26.08.2014  № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження в.о. голови районної державної 
адміністрації від 20.01.2017р. №18
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ 
фінансового управління Новгород-Сіверської районної 
державної адміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)
 
20.01.2017р.   № 4/5   

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

1.  0300000     Новгород-Сіверська районна державна адміністрація 
           (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

2.  0310000     Новгород-Сіверська районна державна адміністрація   
          (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця) 

3.  0312214         0763   Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 
          (КПКВК МБ)        (КФКВК)1                     (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 255,3 тис. гривень, у тому числі загального фонду – 

255,3 тис. гривень та спеціального фонду – 0,0 тис. гривень. 



5. Підстави для виконання бюджетної програми:

- Конституція України ( Закон від 28.06.1996 №254/96, зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік» №1801-VІІІ від 21.12.2016р.;

- Бюджетний кодекс України (Закон від 08.07.2010р. №2456-VІ, зі змінами та доповненнями);

- Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» від 19.11.1992 року №2801-ХІІ;

- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014р. №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового

методу складання та виконання місцевих бюджетів»;

- Рішення сесії Новгород-Сіверської  районної ради від  23 грудня 2016 року «Про районний бюджет на 2017 рік».

6. Мета бюджетної програми :  Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет. 

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

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

- - - -

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн) 

№
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5 6 7

0312214 0763

1.Забезпечення хворих на 
цукровий діабет 
препаратами інсуліну.
2.Забезпечення хворих на 
нецукровий діабет 
препаратами уропресу.

255,3
-

255,3

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

Назва регіональної цільової програми
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

1 2 3 4 5
- - - - -



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

КПКВК Назва показника
Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1 0312214
Забезпечення хворих на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

1 Показники затрат:
видатки на забезпечення медикаментами 
хворих на цукровий діабет

тис.грн. медична субвенція 243,3

2 Показники продукту:
кількість хворих на цукровий діабет, що 
забезпечуються препаратами інсуліну

од. звітність 77

3 Показники ефективності:
забезпеченість хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну

% розрахунок 60,0

видатки на препарати інсуліну для одного
хворого

грн. розрахунок 3160

4 Показники якості:
динаміка кількості хворих на цукровий 
діабет, забезпечених інсуліном

% розрахунок -1,0

2 0312214
Забезпечення хворих на нецукровий 
діабет препаратами уропресу

1 Показники затрат:
видатки на забезпечення медикаментами 
хворих на нецукровий діабет 

тис.грн. медична субвенція 12,0

2 Показники продукту:
кількість хворих на нецукровий діабет, 
що забезпечуються препаратами 
уропресу

од. звітність 2

3 Показники ефективності:
забезпеченість хворих на нецукровий 
діабет препаратами уропресу

% розрахунок 100,0

видатки на препарати уропресу для 
одного хворого

грн. розрахунок 6000

4 Показники якості:
динаміка кількості хворих на цукровий 
діабет, забезпечених уропресом

% розрахунок -0,1



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис. грн)

Код
Найменування джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного

проекту3

Пояснення, що
характеризують

джерела
фінансуваннязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
- - - - - - - - - - - - -

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Керівник установи головного розпорядника 
бюджетних коштів                                                        __________              Р.М.Веремієнко
                                                                                                                              (підпис)                          (ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Керівник фінансового органу                                      __________               О.М.Бикова 
                                                                                                                                     (підпис)                         (ініціали та прізвище)            


