
від N

рік

1.

2.

3.

4.

5.

6.

N з/п

(0)(4)(5)(5)(9)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги(0) (7) (2) (6)(2) (1) (1) (1)(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1)
(найменування бюджетної програми)(КФКВК) (код бюджету)(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код Типової програмної класифікації
видатків та кредитування місцевого

бюджету)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 1 977 910 гривень, у тому числі загального фонду -

- гривень.1 977 910 гривень та спеціального фонду -
Підстави для виконання бюджетної програми:
Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”, наказ МФУ  від 26.08.2014 року № 836 “Про затвердження правил складання паспортів
бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання” Бюджетний кодекс України, Закон України “Про Державний бюджет України”,
Конституція України, Наказ Міністерства фінансів “Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих
бюджетів”,рішення сільської ради від 24.12.2020 року №23-3/VІІІ "Про затвердження Програми фінансової підтримики комунального некомерційного
підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги Піщанської сільської об`єднаної територіальної громади", рішення сільської ради від
24.12.2020 року № 27-3/VІІІ "Про затвердженнякомплексної програми здоров`я Піщанської сілсьької територіальної громади на 2021-2023 роки",
рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 28-3/VІІІ "Про затвердження Програми забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів
безоплатно у разі амбулаторнорго лікування дітей, які потребують постійного дороговартісного лікування лікарськими засобами на 2021 рік"  рішення
сільської ради №33-3/VІII від 24.12.2020 року “Про сільський бюджет Піщанської сільської ради на 2021 рік”

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

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

Наказ / розпорядчий документ
Пiщанська сiльська рада

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24-д01-02-2021

Паспорт

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021

(0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)Пiщанська сiльська рада(0)(1)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(0)(1)(1)(0)(0)(0)(0) (0)(4)(3)(3)(8)(8)(3)(6)Пiщанська сiльська рада
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

ЗАТВЕРДЖЕНО



1

7.

8.

N з/п
1
2

9.

(грн)

N з/п

1
1

10.

(грн)

N з/п

1
1
2
3

2 4 53
301 300 301 300Програма фінансової підтримки

комунального некомерційного
підприємства "центр первинної медико-
санітарної допомоги Піщанської сільської
об’єднаної територіальної громади на
2021 рік

-
100 000Забезпечення лікарськими засобами за

рецептами лікарів безоплатно у разі
амбулаторного лікування дітей,які
потребують постійного дороговартісного
лікування лікарськими засобами" на
2021р.

100 000-
740 000Здоров’я населення Піщанської сільської

ТГ на 2021-2023 роки
-740 000

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд
Напрями використання бюджетних

коштів
Усього

42 3 5
1 977 910Розвиток та підтримка первинної

медичної допомоги Піщанської сільської
територіальної громади

- 1 977 910
- 1 977 910Усього 1 977 910

Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Усього
Найменування місцевої / регіональної

програми
Спеціальний фондЗагальний фонд

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Мета бюджетної програми
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Завдання бюджетної програми

Завдання
Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
Забезпечення належного фінансування потреб КНП ПМСД Піщанської ОТГ, створення умов ефективного функціонування первинної медико-санітарної
допомоги в громаді



11.

N з/п

1
1

2

3

4

М. П.

продукту
70,00штатний розписштатна чисельність працівників осіб

ефективності
-

100,00
якості

відс.повнота використання в межах програми

(підпис)

(підпис)

Керівник установи - головного
розпорядника бюджетних коштів /
заступник керівника установи

ПОГОДЖЕНО:
Фінансово-економічний відділ Піщанської сільської ради

Керівник місцевого фінансового органу /
заступник керівника місцевого фінансового
органу

Дата погодження 01-02-2021

-

-

-

Спеціальний фонд

6

- 1,00

7

1 977 910,00

-

Усього

70,00

- 100,00

С.В Тищенко
(ініціали/ прізвище)

Н.В.Шелєгова
(ініціали/ прізвище)

Результативні показники бюджетної програми:

Загальний фондДжерело інформаціїОдиниця виміруПоказник

5432
затрат
кількість установ мережа установ 1,00шт.

грн. кошторис 1 977 910,00кошторисні призначення

- 1 141 300Усього 1 141 300

{форма паспорта у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


