
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року №836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 листопада 
2018 року N 908) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Виконавчого комітету Могилів-Подільської 
міської ради ЛШММЖ&ШЛ / Ь ж м / Я ь 
(найменування головітогсу розпорядник^!коштів 7 ' 
місцевого бюджету) 
Наказ фінансового управління 

(найменування місцевого фінансового органу) 

№ 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019рік 

1. (0) (2) (0) (0) (0) (0) (0) Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. (0) (2) (1) (0) (0) (0) (0) Виконавчий комітет Могилів-Подільської міської ради 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. (0) (2) (1) (2) (1) (4) (6) (0)(7)(6)(3) Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 235,2 тис. грн, у тому числі загального фонду -
235,2 тис. грн. 
5. Підстави для виконання бюджетної програми : 

Конституція У країни,бюджетний Кодекс України,Закон України «Про Державний бюджет України на 2019 рік», 
рішення Зісесії Могилів-Подільської міської ради 7 скликання від 20.12.2018 р.№807 «Про затвердження бюджету міста 



на 2019 рік», Закон України «Основи | :онодавства України про охорону ^ров'я », концепція реформування місцевих 
бюджетів, Наказ Міністерства фінансів України від 02.08.2010 №805 «Йро затвердження основних підходів до 
впровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів(із змінами від 02.12.2014 
№1194)»,Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами від 30.09.2016р. №860,Наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» від 14.02.2011 №96(із 
змінами від 23.11.2011 №1488 та від 14.12.2011 №1627),Наказ Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р. №1195 «Про 
затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів і Типової 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для 
бюджетів місцевого самоврядування,які не застосовують програмно-цільового методу»(із змінами від 04.02.2016 №34 та від 
03.06.2016 №526),Наказ Міністерства фінансів України від 17.05.2011 №608 «Про затвердження Методичних рекомендацій 
щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм» (зі змінами від 12.01.2012 р. №13), Наказ Міністерства фінансів 
України,Міністерства охорони здоров'я №283/437від 21.09.2012 «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм 
та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «охорона здоров'я»(зі змінами), Постанова 
Кабінету Міністрів України № 152 від 17 березня 2017 р. «Про забезпечення доступності лікарських засобів», міська 
програма «Майбутнє Вінниччини в збережені здоров'я громадян на 2016-2020 роки »,яка затверджена рішенням Могилів-
Подільської міської ради від 19.07.2016 року №208. 

6. Мета бюджетної програми : зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у 
лікарських засобах для лікування серцево-судинних захворювань , діабету II типу та бронхіальної астми. 
7. Завдання бюджетної програми. 

№ з/п Завдання 

1 Повне або часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб 
захворюваннями ,діабетом II типу,бронхіальної астми. 



8. Напрями використання бюджетних коштів : 
(тис.грн) 

№ 
з/п 

Напрями використання 
бюджетних кощтів 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд 

У тому числі 
бюджет 
розвитку 

Усього 

1 4 5 6 3 7 
Повне або часткове 
відшкодування 
вартості лікарських 
засобів для лікування 
осіб з серцево-
судинними 
захворюваннями 
,діабетом II 
типу,бронхіальної 
астми. 

235,2 

•0 

235,2 

Усього 235,2 - 235,2 

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

(тис.грн) 

Найменування місцевоіУрегіональної 
програми 

Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Усього 

1 2 3 4 

Усього 



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і зав^&нь 

№ 
з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
Затрат 
Обсяг видатків Тис.грн. Державний бюджет 235,2 
Продукту 
Кількість пільгових 
рецептів 

одиниць Реєстри аптек 3200 

Ефективності Ф 
Середня вартість одного 
рецепту 

Грн. Розрахунковий 
показник 

73,50 

Якості 
Питома вага відшкодувань 
вартості до кількості 
виписаних рецептів 

% Розрахунковий 
показник 

100 

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2 

(тис, гри 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПКВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення, щ 
характеризуют 

джерела 
фінансуванш 

Код Найменування джерел 
надходжень 

КПКВК 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом 
загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 

Пояснення, щ 
характеризуют 

джерела 
фінансуванш 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) X X X 



Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

(.- ові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видаткіи(. ̂  :тного 
періодуЄ 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту3 

Пояснення, щ 
характеризуют 

джерела 
фінансування 

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд 

разом 

Пояснення, щ 
характеризуют 

джерела 
фінансування 

Інвестиційний проект 2 

Усього 

Т.в.о.міського голови, 
секретар міської ради 

ПОГОДЖЕНО: 
\ 

Начальник фінансово-економічногоч^^5 

управління міської ради 

М.Гоцуляк 
(ініціали та прізвище) 

І.Мостовик 
(ініціали та прізвище) 


