
№

1.

2.

3.

гривень та

гривень.спеціального фонду-

7. Мета бюджетної програми

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

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

№ з/п

 Надання якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров'я населення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

20 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

Ціль державної політики

ЗАТВЕРДЖЕНО

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської 

ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Нвказ Відділу ОКОЗСП Лановецької міської ради

1 Підвищення  якості та ефективності   надання медичної допомоги і збереження здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, інвалідності та смертності

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 20 000,00

01.03.2021 42-од

Відділ освіти, культури, охорони здоров`я та соціальної політики Лановецької міської ради

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        

41823542

(код за ЄДРПОУ)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 

видатків та кредитування бюджету)

0612152 2111 763

0620000
Відділ освіти культури, охорони здоров'я тасоціальної політики Лановецької міської ради

41823542

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0600000

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код бюджету)

1953800000
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією 

видатків та кредитування місцевого бюджету)        

1 Інші послуги та виплати населенню (пільгове зубопротезування та лікування зубів пільгових категорій насклення (учасники АТО/ООС)

0,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми

юджетний кодекс України

Конституція України

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я "

Накази МФУ І МОЗ

 Рішення сесії Лановецької міської ради від 24.12.2020 року №104 "Про бюджет міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)",

 Рішення сесії Лановецької міської ради від 17.02.2021 року №150 "Провнесення зиін до бюджету  міської територіальної громади на 2021 рік (код бюджету 1953800000)"



М.П.

(Дата погодження)

 

(Назва місцевого фінансового органу)

01.03.2021

Начальник фінансового відділу Лановецької міської ради Неля САЛЕЦЬКА

(ініціали/ініціал, прізвище)

№ з/п

2 3

(підпис)

1

11. Результативні показники бюджетної програми

№ з/п Джерело інформації

гривень

20 000,00

Спеціальний фонд

Інші послуги та виплати населенню

1 54

Загальний фонд

Галина Шандрук

ПОГОДЖЕНО:

0

Головний спеціаліст
(підпис)

Усього

(ініціали/ініціал, прізвище)

2
затрат

53 4

1
Програма фінансової підтримки КНП Лановецька міська лікарня" на2121-2024 роки"

20 000,00 0,00 20 000,00

Одиниця 

виміру
Показники

Усього 20 000,00

Спеціальний фонд

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

1 0,00 20 000,00

6 7

УсьогоНапрями використання бюджетних коштів

2 3

0,00

Загальний фонд

4 5

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

0,00 20 000,00

УСЬОГО 20 000,00 0,00 20 000,00

1

№ з/п

гривень

9. Напрями використання бюджетних коштів

20 000,00

0 продукту 0,00

0 Обсяг фінансування за програмою грн. кошторис 20 000,00 0,00

14,00

0 кількість проведених пільгових зубопротизувань осіб звіт 8,00 0,00 8,00

0
кількість звернень пільгових категорій населення з пільгового 

зубопротезування
осіб звіт 14,00 0,00

0,00

0 середня вартість одного пільгового зубопротизування грн. розрахунок 2 500,00 0,00 2 500,00

0 ефективності

0,00

0
Динаміка сівідношення використання спожитих енергоносіїв в 

натуральних показниках до відповідних показників за минулорічний 

період

відс. розрахунок 57,00 0,00 57,00

0 якості


