
від 31.12.2021 року №

Розпорядження селищного голови

Ясінянської селищної ради

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань

1

1

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

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

62 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

(код)

0110000

62 000,00

(код)

(код)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника)

ПАСПОРТ

бюджетної програми селищного бюджету на 2022  рік

1 Ясінянська селищна рада0100000

225

ЗАТВЕРДЖЕНО

Ясінянська селищна рада

0112152

2.

(найменування відповідального виконавця)

№ з/п Ціль державної політики

Забезпечення повноцінного та стабільного функціонування Комунального некемерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги" по лікуванню рідкісними захворюваннями 

дітей в Ясінянській ТГ

№ з/п Завдання

Надання первинної медичної допомоги населенню 

8. Завдання бюджетної програми

7. Мета бюджетної програми

спеціального фонду-

гривень та

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

гривень.

Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України "Про місцеве самоврядування",

Наказ Міністерства фінансів України "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів" від 26.08.2014 №836,

Наказ Міністерства фінансів України від 20.09.2017р №793 зі змінами та доповненнями, 

Рішення сесії селищної ради "Про селищний бюджет на 2022 рік" від  23.12.2020 року  № 1549

0763

(КФКВК)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я

(найменування бюджетної програми)

5. Підстави для виконання бюджетної програми

3

Забезпечення  надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування)

0,00



гривень

гривень

1 62 000,00 0,00 62 000,00

62 000,00 62 000,000,00

3 4

Спеціальний фонд Усього

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

62 000,00 0,00

УсьогоЗагальний фонд Спеціальний фонд

531 4

Усього

№ з/п

62 000,00

Найменування місцевої / регіональної програми

2

Забезпечення ефективного управління та оперативного обслуговування пільговими медикаментами диспансерних 

хворих  Ясінянської територіальної громади КНП "Рахівського центру первинної медико-санітарної допомоги на 2021 

рік"

Усього

№ з/п

9. Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

1

1

Напрями використання бюджетних коштів

2

Програма розвитку первинно медико-санітарної допомоги та підтримки КНП "Центр первинної медико-санітарної 

допомоги" по забезпеченню пільговими медикаментами дітей з рідкісними захворюваннями Ясінянської територіальної 

громади на 2021 рік

5

62 000,00 0,00 62 000,00



гривень

М.П.

11. Результативні показники бюджетної програми

Спеціальний фонд

5

62 000,00 62 000,00

Забезпечити кошти для  лікування хворих дітей з орфанними (рідкісними) 

захворюваннями, які згідно з постанови КМУ мають право на  

безкоштовне  медикаментозне забезпечення: 

- фенілкетонурія, 1-на хвора дитина;

- муковісцидоз, 2-ві хворі дитини

та спеціального харчуванням  дітей

0,00

Загальний фондДжерело інформації
Одиниця 

виміру

грн0

3 6

ПОГОДЖЕНО:

(підпис)Селищний голова

Селищний голова
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(Дата погодження)

№ з/п

1

Показники

2 7

Усього

4

31.12.2021 року

Ясінянська селищна рада
(Назва місцевого фінансового органу)

Андрій ДЕЛЯТИНЧУК

(ініціали/ініціал, прізвище)
Андрій ДЕЛЯТИНЧУК


