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)

11.02.2021

№ 49-О

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2021 рік
1.

0700000

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0710000

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

(найменування відповідального виконавця)

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих

2145

0763

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

спеціального фонду-

1 000 000,00

02012852
(код за ЄДРПОУ)

0712145

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

02012852
(код за ЄДРПОУ)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

1 000 000,00

07100000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

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".
4."Обласна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2021 року", затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 за №610
5. 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
1

Ціль державної політики
Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня на онкологічні захворювання.

7. Мета бюджетної програми
Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення та забезпечення лікування онкологічних захворювань, зниження смертності, зменшення кількості первинних
виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих, строк реалізації 2019-2021 роки
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Удосконалення системи первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань та удосконалення методів діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих.

9. Напрями використання бюджетних коштів
№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1

Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих: Удосконалення системи
первинної та вторинної профілактики онкологічних захворювань.Удосконалення методів
діагностики злоякісних новоутворень та спеціального лікування онкологічно хворих

1

УСЬОГО

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

1 000 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

Спеціальний фонд

3

4

2
Заходи з лікування онкологічних хворих
Усього

Усього
5

1 000 000,00
1 000 000,00

1 000 000,00
1 000 000,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1
1

2
3

4
5

2
затрат
Забезпечення обласного онкологічного клінічного диспансеру та
відділень виробами медичного призначення для профілактики,
реабілітації та санітарної прпаганди
продукту
кількість пролікованих хворих з злоякісними новоутвореннями з
вперше встановленим діагнозом раку
кількість випадків злоякісних новоутворень, які підтверджені
морфологічно
ефективності
збільшення питомої ваги хворих, яким проведено спеціальне
лікування
збільшення питомої ваги випадків злоякісних новоутворень, які
підтверджені морфологічно

6

якості
збільшення кількості хворих, що перебувають на обліку

Одиниця
виміру
3
тис.грн.

осіб
од.

відс.
відс.

осіб

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

"Обласна програма боротьби з
онкологічними захворюваннями на
період до 2021 року

1 000,00

1 000,00

1 020,00

1 020,00

2 000,00

2 000,00

2,00

2,00

1,00

1,00

200,00

200,00

Звіт про хворих на злоякісні
новоутворення форма № 35
Звіт про захворювання на злоякісні
новоутворення форма № 7

Звіт про хворих на злоякісні
новоутворення форма № 35
Звіт про захворювання на злоякісні
новоутворення форма № 7

Звіт про хворих на злоякісні
новоутворення форма № 35

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської
облдержадміністрації
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
Сергій ОСТАФІЙЧУК

Заступник директора
(підпис)

11.02.2021
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

