ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Мш 1стерства фшанс1в Укражи 26 серпня 2014 року № 836
(у редакцн наказу Мшютерства фж анав Укражи вщ 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖ ЕНО
В е^коолёксанд^вська селищна рада
(найменування головного розпорядника коштзв мюцевого бюджету)
№

ПАСПОРТ
бюджетно! программ мюцевого бюджету на 2022 pile
0100000

1.

0110000

2.

26348568

Великоолександр1вська селищна рада
(найменування головного розпорядника коигпв м1сиевого бюджету)

(код Программе! класиф|кацп видатк1в та
кредитування мюцевого бюджету)

26348568

Велнкоолександр1вська селищна рада
(найменування в!Дпов1дального виконавця)

(код Програмно! класиф|каш! видаткж та
кредитування м1Сцевого бюджету)

(код за ЕДРПОУ)

0112152

2152

0763

(код Програмно! класифжацп видатмв га
кредитування мюцевого бюджету)

(код Типово! програмно! класиф|кацп видатк1в та
кредитування мюцевого бюджету)

(код Функцюнально! класифжаш!
видатк!вта кредитування бюджету)

3.

4. О бсяг бю дж етних призначень/бю дж етних асигнувань
спеш ального фонду-

(код за ЕДРПОУ)

476 900,00

1 207 600,00

liiuii программ га заходи у сфер1 охорони здоров’я
(найменування бюджетно! программ зпдно з Типовою програмною класиф|кацюю
видатюв та кредитування мюцевого бюджету)

гривень, у тому числ1 загального фонду

730 700,00

2153600000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Пщ стави для виконання бюджетноТ программ
Закон УкраУни " Основи законодавства УкраУни про здоров'я", Закон УкраУни " Про охорону здоров'я",П останова КМУ вш 17.08.1998 року № 1303 " Про впровадження безоплатного та
т л ь г о в о г о вшпуску .гпкарських засоб1в за рецептами lirapiB у paii амбулаторного л1кування окремих труп населения та за певннми категор1ями захворювань ", Цгльова програма
забезпечення громадин,як1 страждають на puKicni (орфаш ) захворювання,л1карськими засобами та в1дповшними харчовими продуктами для спец1ального д1етичного споживання на
2022piK, Програма шдтримки та розвитку комунального некомерш йного шдприсмства " Велнкоолександр1вська л1карня" ВеликоолександрнзськоУ селищноУ ради ХереонськоУобласЛ
на 2022 piK,П рограма економ1чного,сош ального i культурного розвитку Великоолександр1вськоУ селищноУ територ!альноУ громади на 2022piK, Гниении cecii селищноУ ради вщ 24 грудня
2021року № 3743 " Про бюджет Великоолександр1вськоУ селищноУ територ1альноУ громади на 2022р1к" дз зм1внами__________________________________________________________________________
6. Цгп державно! пол1тики. на досягнення яких спрямована реагпзащя бюджетноУ программ
Ц т ь держ авн о! п олом ки

№ з/п
1
2

Забезпечення безоплатним вщпуском лжарських засоб1в за певними категор 1ями захворювань вщповщно до д1ючого законодавства
Забезпечення безоплатного надання медично! допомоги в комунальних закладах охорони здоров'я

7. М ета бюджетноУ программ
Змщ нення та полнниення здоров'я населения шляхом забезпечення потреб населения у первиннш медичнж допомозп покрашення умов иеребування наuicniiB
8. Завдання бюджетноУ программ
№ з/п
1
2
3

Завдання
Забезпечення громадян, як! страждають на piaxicHi (орфанн!) захворювання, л1карськими засобами та вщпов1дними харчовими продуктами для спешального д1стичного споживання
Оновлення матер1ально- техшчно! бази КНП " Великоолександр 1вська .икарня"
Проведения поточних та каттальних рем онте заклад1в охорони здоров я

9.

Напрями використання бю джетних коиш в
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних к о и т в

Загальний фонд

Спеш альний фонд

Усього

2

3

4

5

145 600,00

0,00

145 600,00

585 100,00

0,00

585 100,00

0,00
730 700,00

476 900,00
476 900,00

476 900,00
1 207 600,00

1

Забезпечення громадян, ям страждають на рщюсш (орфанш) захворювання, лжарськими
засобами та вщповщними харчовими продуктами для спешального д1етичного споживання
вщповщно до законодавства.
Створення належних умов для д1яльност1 пращвниюв та функшонування КНП "
Великоолександр1вська лжарня "
Каштальний ремонт коридору та кабшет1в в КНП " Великоолександщвська лжарня"
УС ЬО ГО

«'
2
3

10.

I Iope.iiiк м1сцевих / репональних програм, що виконуються у склад1 бюджетно'! программ
гривень

№ з/п
1

Найменування м1сцевоТ / репонально'! программ

Загальний фонд

Спеш альний фонд

Усього

2

3

4

5

0,00

476 900,00

476 900,00

145 600,00

0,00

145 600,00

585 100,00

0,00

585 100,00

730 700,00

476 900,00

1 207 600,00

Програма економ1чного.соц1ального i культурного розвитку Великоолександр 1всько 1
селищно'1 територ1альноТ громади на 2022piK
Цшьова програма щодо забезпечення громадян ,яю страждають на р1дк1снi (орфанш)
захворювання, лжарськими засобами та вщповщними харчовими продуктами для
спешального д1етичного споживання на 2022piK
Програма пщтримки та розвитку комунального некомерцшного пщприемства "
Великоолександр!вська лжарня" Великоолександр1всько1 селищно! ради Херсонсько!
облаетI на 2022рж
Усього

]
2

3

11. Результативн! показники бюджетно'! программ
№ з/п

1

1
2

3

4

Показники
2
затрат
Видатки на вщш коду ван ня вартосп медикамент! в придбання за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на злояюсш
новоутворення
Видатки на вщшкодування вартосп медикаменте придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на муковюцидоз
Видатки на вщшкодування вартосп медикамента придбаних за
тльговим и га безоплатними рецептами хворим на ревматощний
артрит
Видатки на вщшкодування вартосп медикаменте придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на анюлозивний

Одиниця
ви м ipy
3

грн.

Джерело шформацп

Загальний фонд

Спеш альний фонд

Усього

4

5

6

7

Piшення cecii вщ 24.12. 2021 р №
3739

18 000,00

0,00

18 000,00

25 000,00

0,00

25 000,00

60 600,00

0,00

60 600,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

34 000,00

0,00

34 000,00

585 100,00

0,00

585 100,00

грн

Рш ення cecii в1д 24 12 2021 р №
3739
Рпдення cecii вщ 24 12.2021 р №
3739

грн

Рш ення cecii вщ 24.12.2021р
№3739

грн.

СПОНДИ Л1Т

5
6

7

видатки на вщшкодування вартосп медикаменте придбаних за
п1льговими та безоплатними рецептами хворим на М1астешю
Видатки на вщшкодування вартост! медикамент1в придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на е т л е п а ю
Створення належних у м о в для д1яльносп та функшонування КНП "
Великоолександр1вська л1карня"

грн.
грн
грн.

Рпдення cecii вщ 24.12.2021 р №
3739
Pi шення cecii вщ 24 12 2021 р №
3739
Рш ення cecii' селищно! ради вщ
24 12.2021 р № 3743 i3 змшами

Проведения поточних та каштальних ремонпв в закладах охорони
здоров я

8

грн.

Рш ення cecii селищнш ради в\ц
24.12.2021 року № 3743 13 змшвми

0,00

476 900,00

476 900,00

6,00

0,00

6,00

4,00

0,00

4,00

7,00

0,00

7.00

1,00

0,00

1,00

1,00

0,00

1,00

8,00

0,00

8,00

1,00

1,00

1.00

3 000,00

0,00

3 000,00

6 250,00

0,00

6 250,00

8 657,00

0,00

8 657,00

5 000,00

0,00

5 000,00

3 000,00

0,00

3 000,00

продукту
1

Клльмсть хворих на злояюсш новоутворення ,яKi отримують
пал1ативну допомогу

oci6

кш ьмсть хворих на муковюцидоз, я Ki отримують Л1кування
2

oci6

Кшькють хворих на ревматощний артрит, як! отримують л1кування
oci6

3

4

Кшьюсть хворих на анкшозивний спондилгг.як! отримують
л1кування

oci6

кшькють хворих на MiacTemio, ям отримують лжування
OCl6

5
Юлыаеть хворих на еш леп аю , яю отримують лжування

oci6

6

7

Кшькють об cirri в, на яких планусться проведения po6iT

од

Банк даних ос!б,щодо хворих, я Ki
страждають на орфанн!
захворювання ( рш ення 19 cecii вщ
24.12.2021р№3739)
Банк даних оаб,щ одо хворих, я Ki
страждають на орфаннi
захворювання ( р в е н и я 19 cecii вщ
24.12.2021р№3739)
Банк даних оаб,щ одо хворих. я ki
страждають на орфаннi
захворювання ( р в е н и я 19 cecii Bizi
24.12.2021р№3739)
Банк даних оаб.щ одо хворих, як 1
страждають на орфаннi
захворювання ( р 1шення 19 cecii вщ
24.12.2021р№3739)
Банк даних оаб,щ одо хворих, як 1
страждають на орфанн!
захворювання ( р в е н и я 19 cecii вщ
24.12.2021р№3739)
Банк даних оаб,щ одо хворих. я Ki
страждають на орфанн!
захворювання ( р!шення 19 cecii Bizi
24.12.2021 р№3739)
просктно- кошторисна
документашя

ефекти вноси

1

Серед Hi витрати на в1дшкодування м ед и к ам ен т придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на злоякюш
новоутворення

грн.

Середш витрати на вщш коду ван ня медикамент! в придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на муковюцидоз
грн

2

3

Серед Hi витрати на вщшкодування м ед и к ам ен т придбаних за
пiльгoвими та безоплатними рецептами хворим на ревматощний
артрит

грн

4

Середш витрати на вщш коду ван ня м ед и к ам ен т придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на анкшозивний
спондил^

грн.

5

Середш витрати на вщшкодування м ед и к ам ен т придбаних за
тльговим и та безоплатними рецептами хворим на мшстешю

грн

Розрахунок ( Витрати на
вщшкодування м ед и к ам ен т за
тльговим и та безоплатними
рецептами для дан h o i категорп о а б /
кшьюсть oci6)
Розрахунок ( Витрати на
вщшкодування м ед и к ам ен т за
тльговим и та безоплатними
рецептами для данно! категорп ос!б/
к1льк!сть oci6)
Розрахунок ( Витрати на
вщшкодування м ед и к ам ен т за
тльговим и та безоплатними
рецептами для дан h o i категорп ос i б /
кшьюсть oci6)
Розрахунок ( Витрати на
вщшкодування м ед и к ам ен т за
тльговим и та безоплатними
рецептами для данно! категорп о а б /
ктьм сть оаб )
Розрахунок ( витрати на
вщшкодування пшьгових
м едикаментт/ктькю ть о а б

Середш витрати на вщшкодування медикаменте придбаних за
шльговими та безоплатними рецептами хворим на еш лепаю
6

Розрахунок ( Витрати на
вшшкодування медикаменте за
шльговими та безоплатними
рецептами для дан но! категорп oci6/
кшьмсть ОС1б)
розрахунок

грн

7

середш витрати на один об'ект

грн

4 250,00

0,00

4 250,00

585 100,00

476 900,00

1 062 000,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50,00

50,00

0,00

50.00

и K o c i'i

1

PieeHb забезпечення лщарськими препаратами хворих на злоямсш
новоутворення вщ потреби

Розрахунок ( кiлbкicть oci6, що
потребують лжування/ кшьюсть
oci6, що забезпеченш лжуванням)

вше.

2

Pieenb забезпечення лжареькими препаратами хворих на
муковюцидоз В1Д потреби

В1ДС.

3

PieeHb забезпечення лжарськими препаратами хворих на
ревматошний артрит вщ потреби

вше.

4

PieeHb забезпечення лжарськими препаратами хворих на
анкшозивний спондил 1т вщ потреби

вше.

5

Р1вень забезпечення лжарськими препаратами на м1астешю вщ
потреби

вше.

Розрахунок ( кшьюсть oci6, що
потребують лжування/ кшьюсть
oci6, що забезпеченн 1 лжуванням)
Розрахунок ( кшьюсть oci6, що
потребують лжування/ кшьюсть
oci6, що забезпеченш лжуванням)
Розрахунок ( кшьюсть oci6, що
потребують л1кування/ кшьюсть
oci6, що забезпеченш лжуванням)
Розрахунок ( кшьюсть oci6, що
потребують л1кування/ кшьюсть
oci6, що забезпеченш лжуванням)
Розрахунок ( кшьмсть oci6, що
потребують лжування/ кшьюсть
oei6, що забезпеченш лжуванням)

jm^ocbKHMH препаратами на ешлепс1ю вщ
6

вше.

С елищ ний rew rote^ ‘

Натшш KOPH1GHKO
( 1Н1шали/1жшал, пр1звише)

(тдп и с)

ПОГОДЖ ЕНО^ Фшансовий вщдщ Bqfaiflfri. —
|
(Назва MicueBoro ф ш а т ц ^ о оровВДоу

^
Н ачальник ф ш ан со в о го т
•3
(Дата погод;

МП.

U .,
I

*
'

О

^ у ^ р ----(тдп ис)

Нахал ia КУДЕЛЯ
(|нщ 1али/!нппал, пр1звище)

