СТАРОБІЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови районної державної адміністрації
2018 р.

м.Старобільськ

Про паспорти бюджетних програм районного бюджету на 2018 рік по
Старобільській районній державній адміністрації Луганської області
Керуючись статтею 20 Бюджетного кодексу України, Правилами
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх
виконання, затвердженими наказом Міністерства фінансів України від
26.08.2014 № 836 (зі змінами), відповідно до рішення Старобільської районної
ради від 22.12.2017 № 24/33 «Про районний бюджет на 2018 рік» (зі змінами),
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:
Внести зміни до паспорту бюджетної програми районного бюджету на
2018 рік за КПКВКМБ 2144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет», затвердивши його в новій редакції, що

А. Гаркавий

ЗАТВЕРД Ж ЕН О
Наказ М іністерства
фінансів України
2 6 .08.2014 № 8 3 6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
Старобільської районної державної адміністрації
Луганської області
сЯ 0 .

/У

№

наказ
Управління фінансів Старобільської районної державної
адміністрації Луганської області

£ 9 У У Л-РА/к

-Р

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

0200000

(найменування головного розпорядника)
Старобільська районна державна адміністрація Луганської області

(КПКВК МБ)
0210000

(найменування відповідального виконавця)
Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

(КПКВК МБ)
0212140
(КПКВК МБ)

(КФКВК)1

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань-

(найменування бюджетної програми)
4009,60 тис. гривень,у тому числі загального фонду-

4009,60 тис.гривень та спеціального фонду-

Підстави для виконання бюджетної програми
бнституція України від 28.06.1996 р. 254к/96-ВР із змінами;
юджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-17 —VI із змінами;
акон України від 07.12.2017 2246-УІІІ «Про Державний бюджет України на 2018 рік»;
їіністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та
езультативних показників їх виконанні для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»
[аказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"
(акон України від 19.11.1992р. № 2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров’я";
озпорядження Управління фінансів Старобільської РДА №150 від 28.12.2018р.
ж
_
..
. Мета бюджетної програми

0 тис. гривень

Наказ

Покращення якості надання медичної допомоги населенню міста Старобільськ, забезпечення соціальної справедливості і захисту прав громадян на охорону
,
здоров я, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих___________________________________________________________________________
. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми
N з/п

КПКВК

КФКВК

Назва підпрограми

1
1

2
212144

3
763

4
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

О бсяги фінансування (яодж сі мої мрої рами у ро іргн підпрограм та завдань

(тис.грн.)

1Іідпрої

рам а / завдання бюджетної

N з/п

кпквк

КФКВК

1

2

3

4

763

0212144 Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет

Забезпеченим хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну
Усього

1

212144

2

212144

спеціальний фонд

разом

6

7

4000,60

0,00

4009,60

4000,60

0,00

4009,60

4009,60

0,00

4009,60

загал ьн и й фонд.

програми

І Ісрелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
(тис.грн.)
Назва регіональної цільової програми та
підпрограми

КПКВК

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

разом
5
0,00

Усього

0. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань
Одиниця
виміру

Джерело інформації

Значення показника

3
0212144 - Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий діабет
Забезпечення хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну
Затрат

4

5

6

видатки на забезпечення медикаментами
хворих на цукровий діабет

гри.

Фінансова звітність, кошторис

осіб

Дані медичного обліку

відс.

Дані внутрішнього аналізу

N з/п

КПКВК

Назва показника

1

2
212144

4009,60

Продукту

кількість хворих на цукровий діабет, що
забезпечуються препаратами інсуліну

274,00

Ефективності

забезпеченість хворих на цукровий діабет
препаратами інсуліну

100,00

/ і . Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2

(тис.гри.)
Касові видатки станом па
1 січня звітною періоду
Код

1Іайменування джерел надходжень

1

2
Усього

11лан видатків звітного періоду

КПКВК

3

загальний
фонд
4

спеціальний
фонд
5

разом
6
0,00

загальний
фонд
7

спеціальний
фонд
8

разом

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту3
загальний
фонд

9
0,00

10

спеціальний
фонд
11

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна проірама 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.

і олова я^тарооільської районної
державної адміністрації

______________
*

А.ГАРКАВИЙ

(підпис)
(п ідп и с)

(ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
І Іачальник управління фінансів Старобільської районної
державної адміністрайії

Л.ГОДУНОВА
(п ідп и с)

(ініціали і прізвище)

разом
12
0,00

Пояснення, що
характеризують джерела
фінансування
13

