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

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ
Управління праці та соціального захисту
населення Костянтинівської районної державної
адміністрації (найменування головного
розпорядника коштів місцевого бюджету)
від — 11 л;от 2019 № ________

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік

1. 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної_____ адміністрації (Код)
(найменування головного розпорядника)

2. 0810000 Комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської районної ради Донецької області «Костянтинівський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги»

(Код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0812142 -0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  20000,00 гривень, у тому числі загального фонду -  20000 ,00гривень та спеціального фонду 
-  0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Бюджетний кодекс України, Закон України "Про Державний бюджет України на 2019 рік", 
Конституція України; Наказ МОЗ № 283/437 від 26.05.2010 р. «Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я»; Наказ МФУ від 09.07.2010 р. № 679 « Про затвердження Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів, квартального та річного звітів про їх виконання, здійснення моніторингу та аналізу 
виконання бюджетних програм, оцінки ефективності бюджетних програм», наказ Міністерства фінансів України від 15 листопада 2018 року № 908 
«Зміни до Правил складання бюджетних програм», рішення Костянтинівської районної ради № У 11/27-530 від 21.12.2018 « Про районний бюджет 
Костянтинівського району на 2019 рік »

6. Цілі державної політики , на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми :

№ з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення 
надання медичної допомоги окремим категоріям хворих



7. Мета бюджетної програми -забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, 
забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

8. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

9. Напрямки використання бюджетних коштів

гривень

№
з/п Напрямки використання бюджетних коштів Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

утом у
числі

бюджет
розвитку

усього

1 2 3 4 5 6

1 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям) 20000 0 0 20000

усього 20000,00 0 0 20000,00

10. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми
гривень

Найменування місцевої /  регіональної програми Загальний
фонд Спеціальний фонд усього

1 2 3 4
Усього - - -

11. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п Показник Одиниця

виміру
Джерело

інформації
Загальний

фонд

Спеціапь 
ний фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат грн. кошторис 20000,00 0 20000,00

2 продукту

Кількість охваченого дитячого населення 
туберкулінодіагностикою

одиниць звіт 348 348



ефективності

Збільшення кількості охваченого дитячого 
населення туберкулінодіагностикою______

%

Начальник УПСЗН Костянтинівської РДА 

Погоджено:
Начальник фінансового управління 
Костянтинівської РДА

Дата погодження 
МП

ЛЮТ ?П19

Г.І. Балашова 
(ініціали/ініціал, прізвище)

Л.Л. Дудкіна 
(ініціали/ініціал, прізвище)


