
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ департаменту охорони здоров'я та медичних послуг 
наказ департаменту фінансової політики 

* від / У  , /73 .2018 року № 4 0  i S 4

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1. 0700000_______________Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР________________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 _________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР ____________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 0713050 1070______ Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 92,829 тис.грн.,
у т.ч. загального фонду - 92,829 тис.грн.
та спеціального фонду - 0,000 тис.грн.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція Укпаїни:
Бюджетний кодекс України:
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»:
Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я»:
Закон України « П р о  статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»:
Закон України « П р о  Пеожавний бюджет України на 2018 рік»:
Рішення Черкаської обласної ради від 30.01.2014 Me 28-2/VI «Про обласну комплексну програму «Турбота» на 2014 -2020 роки»:
Рішення Черкаської міської ради-від 29.01.2018 № 2-2886 «Про міський бюджет на 2018 рік».

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо 
безоплатного і пільгового зуботютезування

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

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

№
з/п КПКВК КФКВК

Підпрограма/завдання 
бюджетної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1 0713050 1070
Завдання: Забезпечення безоплатного і пільгового 
зубопротезування громадянам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи

92,829 92,829

Усього 92.829 0,000 92.829

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

Обласна комплексна програма «Турбота» на 2014 -2020 роки 0713050 92,829 92,829
Усього 92,829 0,0 92,829



10. Результатне« показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

N з/п и п п у Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
0713050 Завдати*: Забезпечення безоплатного і пільгового зубопротезування громадянам, які постраж дали внаслідок Чорнобильської 

кятшепфофи

1

сума коштів на забезпечення безоплатного і пільгового 
зубопротезування тис.грн.

міський бюджет, договори 
надання послуг 92,829

2 Показника продукту: ........
кількість одержувачів пільгових послуг із безоплатного і 
пільгового зубопротезування осіб

статистична і бухгалтерська 
звітність 85

г Показники ефективності:
середня вартість послуги на безоплатне і пільгове 
зубопротезування на одну особу грн розрахунок 1092,11

А Показники шкоспй:
відсоток громадян, які одержали послуги з безоплатного і 
пільгового зубопротезування. відносно до фактичної потреби

% розрахунок 100,0

9
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис.грн.)

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

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвесгащйного 

проекту

Пояснен

Код

Найменуван 
ня джерел 

надходжень КПКВК загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спетальв 
ий фонд разом

нэують
джерела
фінансув

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
Усього


