
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
наказ департаменту фінансової політики 
від У З  . ^ ^ .2018 року № УУ>3 / / З /

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000 Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР

2.

(КПКВК МБ) 

0710000

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань
(КПКВК М Б) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 7378,253 тис.грн.,
у т.ч. загального фонду - 7378,253 тис.грн.
та спеціального фонду - 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституиія України:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про місиеве самоврядування в Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про о х о р о н у  здоров'я»;
Закон України «П ро Державний бюджет України на 2018 р і к » :

Постанова КМУ від 17.03.2017 № 152 «Про забезпечення доступності лікарських засобів»:
Наказ МОЗ України від 22.01.2018 № 111 «Про затвердження Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню 
станом на 2 2  січня 2018 р о к у » :

Рішення Черкаської міської ради від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 р і к »  з і  змінами від 22.08.2018 №2-3441.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення повного або часткового відшкодування вартості лікарських засобів під час амбулаторного лікування осіб, що 
страждають на сеоиево-судинні захворювання, иукровий діабет II типу, бронхіальну астму.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпргЬф'аХі та завдань
 ____________________________________________   _ і _   (ти с .гр н .)
№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0712146 0763
Завдання: забезпечення лікарськими засобами 
хворих для лікування окремих захворювань 
шляхом відшкодування їх вартості

7378,253 7378,253

Усього 7378,253 0,000 7378.253

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
  ______________________________    (тис.грн.)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми КПКВК Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

Усього



10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п К ІІКВК Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації
Значення
показника

1 2 3 4 5 6
0712146 Завдання: забезпечення лікарським и засобами хво р и х  для лікування окремих захворювань ш ляхом  відш кодування їх  вартості

1 Показники затрат:

Обсяг фінансування за програмою з загального фонду бюджету 
на відшкодування вартості лікарських засобів під час 
амбулаторного лікування

тис.грн.
міський бюджет, 

коиїторис

7378,253

- серцево-судинних захворювань 4590,230
- цукрового діабету II типу 1519,311
- бронхіальної астми 1268,712

2 Показники продукту:
Кількість осіб, за яких здійснюється відшкодування вартості 
лікарських засобів під час амбулаторного лікування

осю
статистична і 
оухгалтерська 

звітність

38839

- серцево-судинних захворювань 31026
- цукрового діабету II типу 5905
- бронхіальної астми 1908

3 Показники ефективності:

Середні видатки на одну особу, що потребує відшкодування 
лікарських засобів для лікування окремих захворювань, вартість 
яких підлягає відшкодуванню

грн. розрахунок

190

- серцево-судинних захворювань 148
- цукрового діабету II типу 257
- бронхіальної астми 665

4 Показники якості:

Забезпеченість хворих лікарськими засобами для лікування 
окремих захворювань % розрахунок 18,2

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів  у розрізі підпрограм

Код

Найменуванн 
я джерел 

надходжень к п к в к

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду План видатків звітного періоду

1 Іроіпбз видатків до кінця
реалізації інвестиційного 

проекту

Пояснення, 
що 

харахтериз\ 
ють джерела 
фінансуваннязагальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

загальни 
й фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 \  10 11 12 ІЗ
Усього


