
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від
26 серпня 2014 року № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів 
України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

від  X V  В

1. 0200000
(КПКВК МБ)

2 . 0210000 
(КПКВК МБ)

3. 0212144

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Новопсковська районна державна адміністрація Луганської області
(найменування відповідального виконавця)

04051589 
(код за ЄДРПОУ)

04051589 
(код за ЄДРПОУ)

2144 0763
(КПКВК МБ) (ТПКВКМБ) (КФКВКБ)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 4423300000 
(найменування бюджетної програми згідно з ТПКВК МБ) (код бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань — 921937 гривень, у тому числі із загального фонду -  921937 гривень та 
спеціального фонду -  0 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
Бюджетний кодекс України від 08 липня 2010 року №2456-УІ (зі змінами); Закон України від 19.11.1992 № 2801-Х11«0снови законодавства 
України про охорону здоров'я»; Наказ Міністерства фінансів України, Міністерства охорони здоров'я України від 26 травня 2010 року 
№ 283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у 
галузі «Охорона здоров'я»; Закон України від 14.11.2019 № 294-ІХ «Про Державний бюджет України на 2020 рік»; наказ Міністерства 
фінансів України від 26.08.2014 р. № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів»; Постанова Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 року № 239 «Деякі питання відшкодування вартості препаратів інсуліну»; 
рішення Новопсковської районної ради від 23.12.2019 року № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік», рішення 
Новопсковської районної ради від 27.02.2020 № 40/2 «Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний 
бюджет Новопсковського району на 2020 рік»», розпорядження голови Новопсковської районної державної адміністрації Луганської області 
від 13.04.2020 №165 «Про внесення змін до районного бюджету на 2020 рік», рішення Новопсковської районної ради від 16.06.2020 № 42/5 
«Про внесення змін до рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік»»,



рішення Новопсковської районної ради від 15.09.2020 № 44/2 «Про затвердження районної цільової програми забезпечення препаратами 
інсуліну хворих на цукровий діабет на 2020 рік», рішення Новопсковської районної ради від 15.09.2020 № 44/4 «Про внесення змін до 
рішення районної ради від 23.12.2019 № 38/6 «Про районний бюджет Новопсковського району на 2020 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми:
№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення ефективного лікування захворювань, що першочергово впливають на основні показники смертності 
населення чи ефективно лікуються на амбулаторному етапі.

7. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у препаратах інсуліну 
для лікування цукрового та нецукрового діабету.

8. Завдання бюджетної програми:
№ з/п Завдання

1 Забезпечення хворих, які страждають на цукровий та нецукровий діабет, препаратами інсуліну

9. Напрями використання бюджетних коштів:
(гривень)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4 5

1 Відшкодування вартості препаратів інсуліну аптечним 
закладам згідно законодавства 921937 0 921937

Усього 921937 0 921937

10. Перелік місцевих/регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми: (гривень]

Найменування місцевої/регіональної програми Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Усього

1 2 3 4
Районна цільова програма розвитку вторинної медичної допомоги у 

Новопсковському районі на 2020-2022 роки 264013 0 264013

Районна цільова програма забезпечення препаратами інсуліну хворих на
цукровий діабет на 2020 рік 657924 0 657924

Усього 921937 0 921937

11. Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації Загальний
фонд

Спеціальни 
й фонд

Усього



1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

Обсяг видатків грн Кошторис 921937 - 921937

2 продукту

кількість хворих осіб
реєстр пацієнтів, які
потребують
інсулінотерапії

188 - 188

3 ефективності

середні видатки на 1-го хворого грн Розрахунок 4903,92 - 4903,92
4 якості

динаміка відшкодування вартості лікарських засобів 
для лікування хворих на цукровий діабет

% Розрахунок 100 - 100

С.О.Слюсарєва 
(ініціали та прізвище)

О.В.Кісель
(ініціали та прізвище)

із змінами, внесеними згідно з НаказомМіністерства фінансів № 908 від 15.11.2018, № 1209 від 29.12.2018; 
№ 336 від 07.08.2019)

Г> А  і И  » ^

фінансів

(підпис)

Голова Новопсковської районної 
державної адміністрації Луганської області

ПОГОДЖЕНО:
Управління фінансів Новопсковської 
районної державної адміністрації 
Луганської області


