
спеціального фонду- 0,00 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань";

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2016 № 863 "Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів";

Постанова Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 181 "Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань";

Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 № 152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів";

Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" (зі змінами);

Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 21.03.2017 № 298 "Про затвердження форми Реєстру лікарських засобів, вартість яких підлягає відшкодуванню";

Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2017 № 326 "Про затвердження форми примірного договору про відшкодування витрат, понесених у зв'язку з відпуском 

лікарських засобів, вартість яких повністю чи частково відшкодовуються";

Рішення Міської ради міста Кропивницького від 20.12.2018 № 2263 "Про бюджет міста Кропивницького на 2019 рік".

6. Мета бюджетної програми:
Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги 

окремим категоріям хворих.

(КТПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань- 1 534 400,00 гривень, у тому числі загального фонду - 1 534 400,00 гривень та

(КТПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 0712146 0763 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року  № 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15.11.2018 2018 року № 908)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ / розпорядчий документ
Управління охорони здоров`я Міської ради міста Кропивницького

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1 0700000 Управління охорони здоров`я Міської ради міста Кропивницького

(КТПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 0710000 Управління охорони здоров`я

12.02.2019 № 25

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2019  рік



Начальник фінансового управління 

Міської ради міста Кропивницького Бочкова Л.Т.
(підпис) (ініціали і прізвище)

Начальник управління охорони здоров'я 

Міської ради міста Кропивницького Макарук О.О.
(підпис) (ініціали і прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

1
Видатки на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань
грн кошторис 1 534 400 0 1 534 400

продукту 0

1 2 3 4 5 6 7

Усього 0,00

10. Результативні показники бюджетної програми:

№ з/п Показник
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4

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

(грн)

Назва регіональної цільової програми та підпрограми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

УСЬОГО 1 534 400,00 0,00 0,00 1 534 400,00

1 Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я 1 534 400,00 0,00 0,00 1 534 400,00

1 2 3 4 5 6

8. Напрями використання бюджетних коштів:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд
у тому числі бюджет 

розвитку
Усього

7. Завдання бюджетної програми:

№ з/п Завдання

1 Відшкодування вартості лікарських засобів у сфері охорони здоров'я 

затрат 0

1
Кількість хворих, які отримують лікарські засоби

осіб
звіт про відпущені лікарські засоби

4 300 0 4 300

ефективності 0

1
Динаміка кількості хворих, які отримують лікарські засоби

%
розрахунок

100 0 100

1 Середні видатки на одного хворого грн розрахунок 357 0 357

якості 0


