
№

1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

49-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

11.02.2021

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0712144 2144 0763
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет
07100000000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

(код бюджету)

гривень та

спеціального фонду- гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 300 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 300 000,00

7. Мета бюджетної програми

Підвищення ефективності загальнодержавних заходів, спрямованих на раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї 

хвороби, що призводять до інвалідності та смерті. Збільшення тривалості та якості життя хворих шляхом покращення якості та доступності медичної допомоги цієї категорії хворих, 

їх адаптація у суспільстві

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 														

2.Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" від 19.11.1992,0№2801-XII														

3. 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 залузі "Охорона здоров"я", наказ департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 

№ 171 	Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту обласного бюджетуˮ.														

4. "Обласна програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2016 – 2020 роки", затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2015 за №86 (із змінами від 17.03.2016 №195, від 

13.10.2016 №519).	

5. "Обласна програма «Цукровий діабет»  на  2021 – 2025 рік  затверджена рішенням сесії обласної ради від 17.12.2020 №63	

6. Рішення сесії обласної ради від 17.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня захворюваності на цукровий та нецукровий діабет.

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Забезпечення препаратами десмопресину та витратними матеріалами для діагностики та лікування хворих на цукровий діабе та на нецукровий діабе



М.П.

Усього№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд

9. Напрями використання бюджетних коштів

51 2 3 4

30 000,00

УСЬОГО 30 000,00 30 000,00

1

Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину, цукрознижуючими 

таблетованими препаратами. Забезпечення закладів охорони здоров"я витратними 

матеріалами для діагностики та лікування хворих на цукровий діабет.
30 000,00

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

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

51 2 3 4
300 000,00

Усього 300 000,00 300 000,00

1  "Обласна програма «Цукровий та нецукровий діабет» на 2016 – 2020 роки" 300 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

7621
затрат

3 4 5

1
видатки на забезпечення  витратними матеріалами для вимірювання 

глікозильованого гемоглобіну
тис.грн.

план використання бюджетних 

коштів
300,00 300,00

продукту

4 800,002
кількість пацієнтів, обстежених на рівень гліколизованого 

гемоглобіну
осіб

звіт ендокринологічної служби
4 800,00

ефективності

3
забезпеченість потреби у витртаних матеріалах для вимірювання 

гліколизованого гумоглобіну
відс.

звіт ендокринологічної служби
30,00 30,00

якості

4 відсутність декомпенсації хворих на цукровий діабет відс. звіт ендокринологічної служби

звіт ендокринологічної служби

ПОГОДЖЕНО:

6

динаміка кількості дітей хворих на цукровий діабет, забезпечених 

витратними матеріалами  для вимірювання глікозильованого 

гемоглобіну , приладами для постійного моніторингу глюкози крові 

та розхідні матеріали для них,

відс.

звіт ендокринологічної служби

(підпис)

5

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської 

облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

динаміка кількості хворих на цукровий діабет, обстежених на рівень 

кліколтзьованого гемоглобіну
відс.

(ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

11.02.2021

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Сергій ОСТАФІЙЧУК


