
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження 
Ніжинської РДА

(найменування головного розпорядника 
коштів місцевого бюджету)

від 27 березня 2017 р. № 102
і наказ

фінансового управління Ніжинської РДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

від 27 березня 2017 р. № 17

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. _____ 0310000_____  Ніжинська районна державна адміністрація________________  *
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0310000 Ніжинська центральна районна лікарня
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. _____ 0312210_____   Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 470,500 тис. гривень, у тому числі загального фонду - 470,500 тис. гривень
та спеціального фонду - 0,000 тис./гривень



Підстави для виконання бюджетної програми

Конституція України ; - Бюджетний Кодекс України (Закон від 08.07.2010 № 2456-VI); - Закон України мПро державний бюджет України на 2017 рік” від 21.12.17 
№ 1801-УІІІ;- 8 (позачергова) сесії 7 скликання Ніжинської районної ради від 29.12.2016р. "Про районний бюджет на 2017 рік”; Закон України «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я» № 2801-XII від 19.11.92 ; - наказ Міністерства праці та соціальної політики України, Міністерства охорони здоровя 
України від 05.10.2005 № 308/519 "Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та установ соціального захисту населення”; -наказ 
Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року N 283/437 ” Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров’я””, - Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.14 № 836 
"Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; - Закон України від 19.11.1992р. № 2801-XII "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я"; Державна цільова програма "Цукровий діабет" на період до 2018 року.

6. Мета бюджетної програми Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
7. Підрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підрограми

1 0312214 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами 
десмопресину

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

N
з/п

КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми 2 Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0312214
Забезпечення хворих на цукровий діабет 
препаратами інсуліну, забезпечення хворих на 
нецукровий діабет препаратами десмопресину

470,500 0,000 470,500

Усього 470,500 0,000 470,500

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

Назва регіональної цільової програми та 
підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5

Усього -



іО. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№ КПКВК Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника
-

Завдання І.Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
1 0312214 затрат

видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на 
цукровий діабет

тис.грн.
З в іт "Використання бю джетних  
коштів на закупівлю інсулінів по 

Ніжинському району”
424,7

2 0312214 продукту

кількість хворих на 
цукровий діабет, що 
забезпечуються препаратами 
інсуліну

осіб

Звіт "Використання коштів, 
виділених на забезпечення 

лікарськами засобами пільгової 
категорії населення з місцевих 

бюджетів по Ніжинському району"

90

3 0312214 ефективності

Забезпеченість хворих на 
цукровий діабет 
препаратами інсуліну

%

Звіт "Використання коштів, 
виділених на забезпечення 

лікарськами засобами пільгової 
категорії населення з місцевих 

бюджетів по Ніжинському району"

100

Завдання 2. Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами мініріну
1 0312214 затрат -г

видатки на забезпечення 
медикаментами хворих на не 
цукровий діабет

тис.грн.
Звіт "Використання бю джетних  
коштів на закупівлю інсулінів по 

Ніжинському району"
45,8

2 0312214 продукту

кількість хворих на 
нецукровий діабет 
препаратами мініріну

осіб

Звіт "Використання коштів, 
виділених на забезпечення 

лікарськами засобами пільгової 
категорії населення з місцевих 

бюджетів по Ніжинському району"

4

3 0312214 ефективності

-■
Забезпеченість хворих на 
нецукровий діабет 
препаратами мініріну

%

Звіт "Використання коштів, 
виділених на забезпечення 

лікарськами засобами пільгової 
категорії населення з місцевих  

бюджетів по Ніжинському району"

100



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм* тис.грн.

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План звітного періоду
Прогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (програми) 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
Інвестиційний проект (програма) 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами) X X X

Інвестиційний проект (програма) 2

УСЬОГО

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Пункт 11 заповнюється тількиж ^^^^^5к^ш іх у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
3 Прогноз видатків до кінця р^й^шї іщ^§тіі5даного проекту зазначається з розбивкою за роками.
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Голова Ніжинської РДАП < ®  і ХЛі- * '

ПОГОДЖЕНО:
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н ч

В.А. Івашин
(ініціали та прізвище)

Начальник фінансового управління 
Ніжинської РДА

С.М. Алемша
(підпис) (ініціали та прізвище)


