,2018 р.

№ //Іт -\о

НАКАЗ

ВІД

Про внесення змін до наказу начальника
фінансового управління Лисичанської
міської ради від 29.01.2018 № 06/01-05
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 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового
методу складання та виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом
Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження
складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів», рішенням Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579
«Про міський бюджет на 2018 рік» зі змінами:
1. Внести зміни до наказу начальника фінансового управління
Лисичанської міської ради від 29.01.2018 № 06/01-05 та викласти паспорти
бюджетних програм на 2018 рік по головному розпоряднику Лисичанській
міській раді Луганської області у новій редакції за:
КПКВКМБ - 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет».
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного наказу
покласти на заступника начальника фінансового управління Лисичанської
міської ради по бюджету та контрольно-ревізійній роботі Малик С.А.

Начальник фінансового управління
Лисичанської міської ради

О.В.Сапегина

ЛИСИЧАНСЬКА МІСЬКА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови
« ^ > /J U
2018
м.Лисичанськ

№

Про внесення змін до розпорядження
міського голови від 29.01.2018 № 18

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 «Про
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та
виконання місцевих бюджетів» (зі змінами), наказом Міністерства фінансів
України від 20.09.2017 №793 «Про затвердження складових програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», рішенням
Лисичанської міської ради від 28.12.2017 №41/579 «Про міський бюджет на 2018
рік» зі змінами:
1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 29 січня 2018 року №
18 та викласти паспорт бюджетної програми на 2018 рік по головному
розпоряднику Лисичанській міській раді Луганської області у новій редакції за:
КІЖВКМБ 0112144 «Централізовані заходи з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет».
2. Координацію роботи та контроль щодо виконання даного розпорядження
залишаю за собою.

Міський голова

С.І.Ш илін

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Розпорядження міського голови від ЙсР ./Я ,

2018р.

(н а й м е н у в а н н я го л о в н о го р о зп о р я д н и к а к о ш тів м іс ц е в о го б ю д ж е т у )

Наказ начальника фінансового управління Лисичанської міської
ради від
2 S . J Z , 2018 р. № / $ < Р / 0 / - Ю _________________
(н ай м е н у в а н н я м іс ц е в о го ф ін а н с о в о го о р га н у )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік
1.

0100000 Лисичанська міська рада
(КПКВК МБ)

2.

(найменування головного розпорядника)

0110000 Лисичанська міська рада
(КПКВК МБ)

3.

(найменування відповідального виконавця)

0112140
(КПКВК МБ)

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я
(КФ КВК) 1

(найменування бю джетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань -

10 702.286 тис. гривень, у тому числі загального фонду -

10 702.286 тис. гривень та спеціального фонду -

-___ тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII “Основи законодавства України про охорону здоров V , Закон України від 07.12.2017р. "Про Державний
бю дж ет країни на 2018 рік", Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 p. № 2456-VI (із змінами), наказ міністерства фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 "Про деякі питання запровадження
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" із змінами, внесеними згідно з Наказом М іністерства фінансів від 28.04.2017 р .№ 472, наказ М іністерства фінансів України
та М іністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 р. №>283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бю джетів у
галузі Охорона здоров я (зі змінами), наказ М іністерства фінансів У країни від 14.02.2011 р. № 96 "Про затвердження Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів" із
змінами і доповненнями, внесеними наказами М іністерства фінансів України від 23.11.2011 р о к у № 1488, від 14.12.2011 р о к у№ 1627, Рішення міської ради від 28.12.2017р. № 41/579 «Про міський
бю джет на 2018 рік». Наказ М іністерства охорони здоров'я України від 23.03.2011 № 160 "Про забезпечення хворих на цукровий діабет лікарськими засобами та виробами медичного призначення”.
Службове розпорядження департаменту фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 18.06.2018 р. № 359 "Про розподіл субвенції". Службове розпорядження департаменту
фінансів Луганської обласної військово-цивільної адміністрації від 09.11.2018 р. № 815 "Про зміни до помісячного розподілу субвенції", Службове розпорядження голови обласної держ авної
адміністрації - керівника обласної військово-цивільної адміністрації від 21.11.2018 р. № 932 «Про внесення змін до розпорядження голови облдержадміністрації - керівника обласної військово цивільної адміністрації від 21.12.2017 № 929», Службове розпорядження департаменту фінансів Л уганської обласної військово-цивільної адміністрації від 27.12.2018 р. № 1010 «Про розподіл
субвенції», Рішення міської ради від 29.11.2018 р. № 54/812 «Про міський бю дж ет на 2018 рік»
6. Мета бюджетної програми: Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, зміцнення та поліпшення здороов’я населення шляхом
забезпечення потреб населення у лікарських засобах для лікування цукрового діабету II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальної астми та покращення діагностики серцево-судинних
захворювань
7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюдж етної програми
(т и с . гр н )

№ з/п

КПКВК

КФКВК

1

01 12144

0763

Ц ентралізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

2

0112146

0763

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування огаемих захворювань

Н азва підпрограми

8. Обсяги фінансування бю дж етної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)
№ з/п

КПКВК

КФКВК

Підпрограма / завдання бю дж етної програм и2

1

2

3

4

1

0112144

0763

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

5

6

Разом
7

6004,286

6004,286

4698,000

4698,000

Заоезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет
2

0112146

0112140

0763

Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну яс.тму
Разом:

10702,286

0

10702,286

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми
(тис. грн)
Н азва регіональної цільової програми та підпрограми
1

КПКВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Разом

2

3

4

5

Усього
0,000
10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань
(тис, грн)

№ з/п

кпквк
0112144

Назва показника

Одиниця
виміру

Дж ерело інформації

Значення
показника

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий т а нецукровий діабет
Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет
затрат
видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет
продукту
кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну
ефективності
забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну
витрати на забезпечення 1 хворого на цукровий діабет препаратами

0112146

тис.грн.
осіб

кошторис
статистичні дані

%

розрахунок

грн.

розрахунок

6004,286
628
0,6

9560,96

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий діабет II типу, хвороби системи кровообігу, бронхіальну
затрат
видатки на відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що страждають на
серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну астму_______

грн.

кошторис

4698,000

//

»

продукту
кількість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну

2

3

астму
ефективності
забезпеченість хворих, що страждають на серцево-судинні захворювання, цукровий діабет II типу, бронхіальну

4

астму лікарськими засобами
якості
витрати на забезпечення 1 хворого лікарськими засобами

...

статистичні дані

25093

%

розрахунок

100,0

грн.

розрахунок

187,22

осіб

2

11. Дж ерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм ‘

____________________________________________________________________________________________

Код

Найменування джерел надходжень

2

1

КПКВК

3

Касові видатки станом на 01 січня
звітного періоду
спеціаль
загальний
разом
ний фонд
фонд
4
5
6

План видатків звітного періоду
загальний
фонд
7

спеціаль
ний фонд
8

разом
9

Прогноз видатків до кінця реалізації
інвестиційного проекту 3
спеціаль
загальний
разом
фонд
ний фонд
12
11
10

(тис, грн)

Пояснення, що
характеризують дж ерела
фінансування

Усього
і Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лиш е у випадку, коли бю дж етна програма не поділяється на підпрограми,
з Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків / надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм),
з Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

С .І.Ш и л ін

М іський голова
( п ід п и с )

(ін іц іа л и і п р ізв и щ е )

(п ід п и с)/

(ін іц іа л и і п р ізв и щ е )

Погоджено:
О .В .С а п е г и н а

Н ачальник фінансового управління

13

