
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 
(КПКВК МБ) 
0110000 

Покровська міська рада Донецької області 
(найменування головного розпорядника) 

Покровська міська рада Донецької області 
(найменування відповідального виконавця) 

0763 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоровя. 
(КПКВК МБ) (КФКВК)1 (найменування бюджетної програми) 

(КПКВК МБ) 
0112150 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 800000,00 гривень, у тому числі загального фонду -
800000,00 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 економічного та соціального розвитку міста 
Покровськ на 2019рік» 
6. Мета бюджетної програми: забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я. 
7. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 
1 Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров'я 
2 Забезпечення пільгової категорії населення медикаментами 

3 Забезпечення пільгової категорії населення засобами технічної реабілітації 

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 дітей, хворих на 

фенілкетонурію продуктами 
лікувального харчування 

100000 100000 

2 Медикаменти та перев'язувальні 
матеріали 

187000 187000 

Технічні засоби (памперси, 
калоприймачі, слухові апарати 

187000 187000 

3 Інші виплати населенню 513000 513000 
Медикаменти за рецептами пільгової 
категорії населення 

513000 513000 

Усього 800000 800000 



тех..реабілітації 

ефективності 
Забезпечення медикаментами 
пільгової категорії населення 

% Медичні звіти 100 100 

Забезпечення дітей хворих на 
фінілкетонурію продуктами 
лікувального харчування 

% Медичні звіти 100 100 

Рівень забезпечення пільгової 
категорії громадян 

грн розрахунок 187 187 

Рівень забезпечення на одного 
інваліда тех..засобами на рік 

грн розрахунок 3281 3281 

якості 
Попередження ускладнень 
захворювань, соціальна адаптація 
та реабілітація 

% Медичні звіти 100 100 

Покращення психофізичного 
інтелектуального розвитку 

% Медичні звіти 100 100 

Відсоток осіб, що отримали 
пільгові медикаменти 

% Медичні звіти 100 100 

Відсоток інвалідів, що отримали 
технічні засоби 

% Медичні звіти 100 100 

Д.В.Гордієнко 
(ініціали та прізвище) 

С.Ю. Тарасова 
(ініціали та прізвище) 

В.о. міського голови 

ПОГОДЖЕНО: 

В.о. начальника фінансового управління 
(підпис) 


