
1.

2.

3.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ / розпорядчий документ

                       Розпорядження секретаря Верхнянської сільської ради ОТГ від  
17.03.2020р.  №12

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 708,600.00 гривень та

гривень.спеціального фонду- 0.00

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі
7. Мета бюджетної програми

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

708,600.00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020  рік

1 Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

№ з/п

гривень
9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд

0100000
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний Кодекс України, Проект Закону України «Про державний бюджет на 2020 рік», ЗАКОН УКРАЇНИ "Про місцеве самоврядування в Україні", 
НАКАЗ Міністерства Фінансів України від 07.08.2019  № 336 "Про внесення змін до деяких наказів Міністерства фінансів України ",Наказ МФУ від 26.08.2014р. № 836 "Про деякі 
питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів".

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

№ з/п

0110000

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, 
обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні ради і ради міст обласного та 
республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай 40170117

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

0112111 2111 0726

Верхнянська сільська рада ОТГ
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

40170117
(код за ЄДРПОУ)

(код бюджету)

09501000000
Первинна медична допомога населенню, що надається 
центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги

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

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)



М.П.

№ з/п

2 3

(підпис)

(Дата погодження)
3/17/2020

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

758,600.00

гривень

(ініціали/ініціал, прізвище)

2 53

Показники Загальний фонд Спеціальний фондДжерело інформаціїОдиниця 
виміру

1 54

Головний бухгалтер Лугова О.В.

Секретар сільської ради ОТГ Дуда М.І.

41

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п

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

1 0.00 220,600.00
51

№ з/п

220,600.00

Загальний фонд Спеціальний фонд

Оплата за використані енергоносії
4

Усього

1 Здоровя населення Верхнянської ОТГ

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

758,600.00 0.00 758,600.00
Усього 758,600.00 0.00

УСЬОГО 708,600.00 0.00 708,600.00

2 Оплата праці 388,000.00 0.00 388,000.00
3 Медикаменти 100,000.00 0.00 100,000.00


