
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу 
Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Розпорядження міського голови від 18.01.2019 
№ 27 рг 
(найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету) 
наказ 
Фінансове управління Покровської міської 
ради 
Донецької області 
(найменування місцевого фінансового органу) 
21.01.2019№ 7 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 

2. 

3. 

0100000 Покровська міська рада Донецької області 
(найменування головного розпорядника) 

Покровська міська рада Донецької області 
(найменування відповідального виконавця) 

2140 Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

(КПКВК МБ) 
0110000 

(КПКВК МБ) 
0112140 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 2602800,00 гривень, у тому числі загального фонду 
2602800,00 гривень та спеціального фонду - гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми 
Конституція України 



бюджетний кодекс України 
Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» 
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- цільового методу 

складання та виконання місцевих бюджетів». 
Наказ Міністерства фінансів України від 10.09.2015 № 765 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 27 липня 

2011 року № 945 «Про затвердження Примірного переліку результативних показників бюджетних програм для місцевих бюджетів за 
видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів» 

Наказ Міністерства фінансів України від 15.11.2018 № 908 «Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 № 7/62-1 «Про міський бюджет на 2019 рік» 
Рішення Покровської міської ради від 20.12.2018 №7/62-2 «Про затвердження Програми соціально- економічного розвитку 
м. Покровськ на 2019рік» 

6. Мета бюджетної програми: реалізація програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я. 
7. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захвозахворюваності та 
смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих 

2 Виявлення хворих на туберкульоз, шляхом проведення безоплатного рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження. 

3 Забезпечення продовольчими пакетами на амбулаторному лікуванні 
4 Розширення доступу населення міста до добровільного консультування і тестування на ВІЛ-
5 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну 

6 Забезпечення населенню відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань (цукровий діабет 2 типу, серцево - судинні захворювання, бронхіальна астма. 

8. Напрями використання бюджетних коштів: 
(грн) 

№ з/п Напрями використання 
бюджетних коштів 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

у тому числі 
бюджет 

розвитку 

Усього 

1 2 3 4 5 6 
1 Забезпечення епідемічного 

благополуччя населення, зниження 
10000 10000 



рівня захворюваності та смертності 
населення, забезпечення надання 
медичної допомоги окремим 
категоріям хворих 

2 Забезпечення епідемічного 
благополуччя населення, зниження 
рівня захворюваності та смертності 
населення, забезпечення надання 
медичної допомоги окремим 
категоріям хворих 

50000 50000 

3 Забезпечення епідемічного 
благополуччя населення, зниження 
рівня захворюваності та смертності 
населення, забезпечення надання 
медичної допомоги окремим 
категоріям хворих 

20000 20000 

4 Медикамент та перев' язувальні 
матеріали 

41000 41000 

Вакцини 30000 30000 
Рентгенплівка, вироби медичного 
призначення 

11000 11000 

5 Продукти харчування 39000 39000 
Продуктові вироби 39000 39000 

6 Оплата послуг (крім комунальних) 20000 20000 
Оплата послуг з проведення 
досліджень населення міста на ВІЛ -
інфекцію 

20000 20000 

7 Інші виплати населенню 2422800 2422800 
Пільгові препарати інсуліну за 
рецептами 

1982200 1982200 

Пільгові медикаменти за рецептами 440600 4406000 
Усього 2602800,00 2602800,00 



9. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: 
(грп) 

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього 

1 2 3 4 
Програма соціально - економічного розвитку 
м.Покровськ на2019рік 

2602800,00 2602800,00 

Усього 2602800,00 2602800,00 

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань 
№ 
з/п Назва показника Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд Значення показника 

3 4 5 6 
Програми і централізовані заходи з 
імунопрофілактики 
затрат 
Кількість доз, плануємих для вакцінації 
населення проти грипу 

грн. Медичні 
звіти 

10000 10000 

продукту 
Кількість доз, плануємих для вакцінації 
населення проти грипу 

доза Медичні 
звіти 

50 50 

ефективності 
Охват щеплень населення від загального 
обсягу населення 

% Медичні 
звіти 

100 100 

якості 
Число випадків захворювань населення 
вакцинованого на протязі року 

од. Медичні 
звіти 

0 0 

Програми і централізовані заходи 
боротьби з туберкульозом 
затрат 

Забезпечення дітей, яким планується 
скринінговая туберкулін діагностика 

грн. Медичні 
звіти 

50000 50000 

продукту 
Кількість дітей, яким планується Чол. Медичні 1000 1000 



скринінговая туберкулін діагностика звіти 
ефективності 
Зниження захворюваності на 
туберкульоз на 100 тис. населення 

% Медичні 
звіти 

17,8 17,8 

якості 
Зниження рівня захворювання від 
туберкульозу 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Програми і централізовані заходи 
профілактики ВІЛ-інфекцГіУСНІДу 
затрат 
Забезпечення молочними сумішами 
дітей,народжених від ВІЛ-інфекованих 
матерів 

грн. Медичні 
звіти 

15000 15000 

Розширення доступу населення міста до 
добровільного консультування і 
тестуввання на ВІЛ-інфекцію 

грн. Медичні 
звіти 

5000 5000 

продукту 
Кількість дітей, народжених від ВІЛ-
інфекованх матерів, яких забезпечено 
дитячими молочними сумішами 

чол. Медичні 
звіти 

3 3 

Кількість чоловік, яким планується 
прповести добровіільне консультування і 
тестуввання на ВІЛ-інфекцію 

чол. Медичні 
звіти 

167 167 

ефективності 
Забезпечення дітей, хворих на ВІЛ-
інфекцію/СНІД дитячими молочними 
сумішами 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Розширення доступу населення області 
до добровіільного консультування і 
тестуввання на ВІЛ-інфекцію 

% Медичні 
звіти 

100 100 

якості 
Динаміка виявлених візуальних форм 
онкозахворювань в занедбаних стадіях, % 

% статистичн 
і дані 

4,1 4,1 

Динаміка виявлених випадків 
туберкульозу в занедбаних стадіях, % 

% статистичн 
і дані 

0 0 

Забезпечення населення області 
медичними імунобіологічними 
препаратами проти вакцино 



керованих інфекцій, зокрема сказу , 
правцю, ботулізму, туляремії тощо 
затрат 
Вакцинація проти вакцинокерованих 
інфекцій 

грн кошторис 30000 30000 

продукту 
Кількість доз, планованих для вакцинації 
населення 

Доз. програма 600 600 

ефективності 
Запобігання ризиків щодо інфікування 
пацієнтів за рахунок вчасного надання 
медичної жопомоги 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Якості 
Число випадків захворювань населення 
вакцинованого протягом року 

од Медичні 
звіти 

0 0 

Виявлення хворих на туберкульоз, 
шляхом проведення безоплатного 
рентгенологічного та 
бактеріоскопічного обстеження 
затрат 
Виявлення хворих на туберкульоз, 
шляхом проведення безоплатного 
рентгенологічного та бактеріального 
обстеження 

Тис.грн. кошторис 11000 11000 

продукту 
Кількість хворих, які потребують 
безоплатного рентгенологічного та 
бактеріального обстеження 

осіб Журнал 
реєстру 

400 400 

Ефективності 
Забезпеченість хворих на туберкульоз 
безоплатним обстеженням 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Забезпечення продовольчими 
пакетами на амбулаторному 
лікування хворих на туберкульоз 
затрат 
Забезпечення продовольчими пакетами 
на амбулаторному лікуванні 

Тис.грн кошторис 39000 39000 

продукту 



Кількість продуктових наборів од наказ 360 360 
Кількість хворих на туберкульоз, які 
забезпечуються продовольчими 
наборами 

осіб Журнал 
реєстру 

15 15 

ефективності 
Забезпеченість хворих на туберкульоз 
соціальною підримкою 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Розширення доступу населення міста 
до добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ -інфекцію 
затрат 
Розширення доступу населення міста до 
добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію 

грн кошторис 20000 20000 

продукту 
Кількість осіб, яким планується провести 
добровільне консультування і тестування 
на ВІЛ-інфекцію 

осіб Журнал 
реєстру 

700 700 

Ефективності 
Рівень доступу населення області до 
добровільного консультування і 
тестування на ВІЛ-інфекцію 

% Медичні 
звіти 

100 100 

Забезпечення хворих на цукровий 
діабет препаратами інсуліну 
затрат 
Забезпечення хворих на цукровий та 
нецукровий діабет препаратами інсуліну 

грн кошторис 1982200 1982200 

продукту 
Кількість хворих на цукровий та не 
цукровий діабет 

осіб Журнал 
реєстру 

513 513 

Ефективності 
Рівень забезпечення хворих на цукровий 
та нецукровий діабет препаратами 
інсуліну 

№ Медичні 
звіти 

100 100 

Забезпечення пільгової категорії 
населення медикаментами 
затрат 
Загальний обсяг видатків на грн кошторис 440600 440600 



забезпечення відшкодування лікарських 
засобів для лікування окремих 
захворювань 
продукту 
Кількість хворих, що знаходиться на 
диспансерному обліку м та потребують 
лікування окремих захворювань 

осіб Журнал 
реєстру 

36357 36357 

ефективності 
Середній розмір видатків на одного 
хворого, що знаходиться на 
диспансерному обліку та потребує 
окремих захворювань 

грн кошторис 12,12 12,12 

якості 
Динаміка забезпеченості кількості 
хворих для лікування окремих 
захворювань, порівняно з минулим 
роком 

% Медичні 
звіти 

100 100 

В.о. міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. начальника фінансового управління 

Д.В.Гордієнко 
(ініціали та прізвище) 

С.Ю. Тарасова 
(ініціали та прізвище) 


