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Про внесеннядзмін до розпорядження 
Печерської районної в місті Києві 
державної’ адміністрації 
від 07 лютого 20 Î 7 року №  65 
« Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік»

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік», наказ М іністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836 
"Про деякі питання проведення експерименту із запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", розпорядження 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) від 30 серпня "2017 року № 1046 «Про розподіл трансфертів з 
державного бюджету», рішення Київської міської ради від 12 грудня 2016 року 
№554/1558 «Про бю джет міста Києва на 2017 рік», із змінами і доповненнями 
внести такі зміни до розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07 лютого 2017 року № 65 « Про затвердження 
паспортів бюджетних програм на 2017 рік»:

1. Внести зміни до паспорту бюджетної програми на 2017 рік за 
програмою, яка передбачена у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської 
районної в місті Києві державної адміністрації згідно з додатком, що 
додається, згідно переліку:

1.1. Інші заходи в галузі охорони^доро^я^(чсубвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодуважня'тзартосуі лікарських засобів для 
лікуваннй ёкремих захворювань) (дода;шк 34ц. /

і  $ /  \  ь \
С'- //у' /  Відділ \  *  \

ri і організації ) і  \
Д т о л о й -  ^Діловодства/ | ї  С.Мартинчук
t  J  У,_____________/



ВИ КОН А ВЧИ Й  ОРГАН КИ ЇВ С ЬК О Ї М ІС ЬК О Ї РАДИ 
(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ)

ДЕП АРТАМ ЕН Т Ф ІН АН СІВ

Н А К А З

м. Київ

Про затвердження паспортів бюджетних 
програм на 2017 рік Печерської районної 
в місті Києві державної адміністрації

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 
2017 рік», наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про 
деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів», рішення Київської міської ради від 12.12.2016 
№ 554/1558 «Про бюджет міста Києва на 2017 рік» та на підставі розпорядження 
Печерської районної в місті Києві державної адміністрації від 15.09.2017 №488 
«Про внесення змін до розпорядження Печерської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 07.02.2017 №65 «Про затвердження паспортів 
бюджетних програм на 2017 рік».

к

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити паспорт бюджетної програми на 2017 рік за програмою, яка 
передбачена у бюджеті міста Києва на 2017 рік для Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації в новій редакції:

1.1. Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного 
бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості лікарських засобів для 
лікування окремих захворювань).

Директор



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №836

ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Наказ / розпорядчий документ
Розпорядження Печерської районної в мюдКиєві 
д ^р щ в н о ї адміністрації від />  і  У у  * / Х Ч 'я Ыь

Наказ
Наказ Департаменту фінансів виконавчого органу 
Київської міської радифКиївської міськш-державної 
адміністрації) від " А  " 0  )  2011 /  р.
№<Я/С

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік

1. 9500000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

*
2. 9510000 Печерська районна в місті Києві державна адміністрація _______________________________________

(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

Інші заходи в галузі охорони здоров'я (субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на відшкодування вартості
3. 9512220 0763 лікарських засобів для лікування окремих захворювань)________________________________________________________________

(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 2 532,7 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 2 532,7 тис.гривень та спеціального фонду - 0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Конституція України;
Бюджетний кодекс України;
Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.03.2017 №152 "Про забезпечення доступності лікарських засобів";
Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та використання місцевих бюджетів"; 
Рішення сесії Київської міської ради від 25.04.2017 №289/2511 "Про внесення змін до рішення Київради від 12.12.2016 №554/1558 "Про бюджет міста Києва на 2017 рік"; 
Розпоядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.08.2017 №1046 "Про розподіл трансфертів з державного бюджету"



6. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
|№з/п |КПКВК ІКФКВК [ Назва підпрограми 1

8.Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань_________________________________________________________________   (тис.грн)

№з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7
1 9512220 0763 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 2532,700 2532,700

* Усього 2532,700 2532,700

9.Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: (тис.грн)
Назва

регіональної цільової програми та підпрограми
КПКВК загальний фонд спеціальний фонд Разом

1 2 3 4 5
Усього

Ю.Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№з/п КПКВК Показники Одиниця
виміру Джерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6
1 Забезпечення відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань

затрат

• 1 9512220 Обсяг видатків на часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань, в 
тому числі

тис. грн. Звітність установ 2532,700

2 9512220 -на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на серцево-судинні захворювання тис. грн. Звітність установ 2047,100
3 9512220 -на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на цукровий діабет II типу тис. грн. Звітність установ 344,700
4 9512220 -на відшкодування лікарських засобів для лікування хворих на бронхіальну астму тис. грн. Звітність установ 140,900

продукту
1 9512220 кількість рецептів, які видаються особам для лікування окремих захворювань шт. Звітність установ 27905,000
2 9512220 кількість населення, яке потребує забезпеченість лікарськими засобами усього, у тому числі осіб Звітність установ 27905,000
3 9512220 -на серцево-судинні захворювання осіб Звітність установ 24327,000
4 9512220 -на цукровий діабет II типу осіб Звітність установ 3149,000
5 9512220 -на бронхіальну астму осіб Звітність установ 429,000

ефективності
1 9512220 середня вартість відшкодування вартості лікарських засобів по одному рецепту грн Розрахунок 90,760
2 9512220 середні витрати відшкодування лікарських засобів на одну особу на рік усього, у тому числі грн Розрахунок 90,760
3 9512220 -на серцево-судинні захворювання грн Розрахунок 84,150
4 9512220 -на цукровий діабет II типу грн Розрахунок 109,460
5 9512220 -на бронхіальну астму грн Розрахунок 328,440

якості

1 9512220 Рівень освоєння субвенції закладами охорони здоров'я до кінця року % Розрахунок 100,000



11 Джерела ф інансування інвестиц ійних проектів у розр із і п ідпрограм (2) (тис.грн)

Код Найменування джерел надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту (3) Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансуваннязагальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд Разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 * 12 13
УСЬОГО:

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише 
2Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті вида™ів/надан 
ЗПрогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначд/сться зррзбивкок

Голова Печерської районної в місті 
Києві державної адміністрації

Заступник начальника управління - 
начальник відділу контролю за 
станом проведення розрахунків за 
теплоенергоносії фінансового 
управління Печерської районної в 
місті Києві державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

• З ы  ОН/Директор^Цепартаменту фінансів 
виконавчого органу КМР (КМДА)
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кетна програмах® поділяється на підпрограми, 
ацію інве$гр(КЇІиних проектів (програм).
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(ініціали та прізвище)

О.Л. Іщенко
(ініціали та прізвище)

В.М. Репік
(ініціали та прізвище)


