
1.  ( 0200000 )

(код)

2.  ( 0210000 )

(код)

3.  ( 0212111 )  ( 0726 )

(код) (КФКВК)

№

з/п

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року  № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ

Виконавчий комітет Кам'янської міської ради

(найменування головного розпорядника

коштів місцевого бюджету )

№21 від 07.05.2019 р

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на  2019 рік

Виконавчий комітет Кам'янської міської ради
(найменування головного розпорядника )

 Виконавчий комітет Кам'янської м/р
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –318000 гривень , у тому числі загального фонду – 255000 гривень та спеціального фонду – 63000 

гривень .

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1.Конституція України

2. Бюджетний кодекс України від 08.07.10 р. №2456-VI (зі змінами та доповненнями)

3.Закон України  "Про державний бюджет України на 2019 рік" від  23.11.2018 р. №2629-VIII

4.Закон України  "Про місцеве самоврядування в Україні"від 21.05.1997 р. зі (змінами та доповненнями )

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 р № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу та виконання міцевих бюджетів"

6.  Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2016 р. № 840 «Деякі питання оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери»;

7.Рішення Кам'янської міської ради № 17-15 від 21.12.2018 р. "Про бюджет міської об'єднаної територіальної громади на 2019 рік"зі змінами та доповненнями від 26.04.2019 р №21-4 

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Поліпшення стану здоров'я усіх верстав населення,зниження рівня захворюванності, інвалідності, смертності, подовження тривалості життя та активного довголіття 



№

з/п

1

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 63 000 318 000

63 000 318 000

гривень

№

з/п
Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 63 000 318 000

63 000 318 000

№

з/п
Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0,00 0,00

2

осіб 0,00 0,00

тис.осіб 0,00 0,00

3

7. Мета бюджетної програми

Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування) 255 000

Усього 255 000

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги Кам’янської об'єднаної територіальної громади на 2018-

2020 роки 
255 000

Усього 255 000

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники
Джерело

інформації
Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість штатних посад штатний розпис 0,00

продукту

кількість прикріпленого населення 0,00

кількість пролікованих хворих 0,00

ефективності



од. 0,00 0,00

од. 0,00 0,00

4

% 0,00 0,00

(підпис)

(підпис)

кількість прикріпленого населення на 1 лікаря, який надає 

первинну допомогу
0,00

середня кількість відвідувань на 1 лікаря 0,00

якості

забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями 0,00

Міський голова
Тірон В.І.

(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:

Керівник місцевого фінансового органу / заступник керівника місцевого фінансового 

органу
(ініціали/ініціал, прізвище)


