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

№ з/п Ціль державної політики

1 2

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

  гривень
7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

Забезпечення ліками на лікування хворих на цукровий діабет

 усьогоспеціальний 
фондусього

3 4

1 2

0.00 274,670.00 0.00 0.00

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд

Найменування місцевої/регіональної програми

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

274,670.00 0.00

загальний 
фонд

0.00

Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

(найменування відповідального виконавця)

0763

(найменування бюджетної програми)

Верхнянська сільська рада ОТГ

7

загальний 
фонд

  гривень

усього

Відхилення

274,670.00 274,670.00

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0.00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

усього

274,670.00

8 9 10

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

ЗВІТ

1. 0100000

(код)

2. 0110000

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

3. 0112144

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми
Забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий діабет та  препаратами десмопресину для лікування хворих на нецукровий діабет. Зниження рівня важких ускладнень 
цукрового діабету, профілактика та зменшення кількості ускладнень внаслідок цієї хвороби, що призводить до ранньої інвалідності та смерті, ведення реєстру хворих на цукровий 
діабет.

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

Напрями використання бюджетних коштів

2 5

загальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

6

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

1

0.00 0.00УСЬОГО 274,670.00 0.00 274,670.00 274,670.00

2 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

1 Відшкодування вартості медикаментів для хворих на цукровий діабет
0.00

11



10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
Коштами із державного бюджету на заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет забезпечено на 70,6 відсотків, тому з місцевого бюджету дофінансовано                  114,4 
тис. грн.

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

(підпис)

Сільський голова Верхнянської ОТГ Філіпович М.О.

3

2

21

1 3 4

Усього 0.00

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Лугова О.В.

(підпис)

0.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

0.00
7654

(ініціали та прізвище)

0.00

усьогозагальний 
фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

5 6 7 8 11 12 13

загальний 
фонд

8 9 10

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд
109

0.00


