
(0)(2)

КВК

1. Виконавчий комітет Новоолександрівської сільської ради Дніпровського району 
Дніпропетровської області

212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 

сільської ради 
Дніпровського району 

Дніпропетровської 
області

0.00 0.00 211.65

Відповідальний 
виконавецьКПКВК*

                (найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        
2. Мета діяльності головного розпорядника коштів місцевого бюджету 
Забезпечити кожного громадянина України необхідними лікарськими засобами, які покращать якість їхнього життя і запобіжать виникненню ускладнень та передчасної смертності
3. Розподіл граничного обсягу видатків/надання кредитів загального фонду  місцевого бюджету на 2018  рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами та 
підпрограмами

2017 рік 
(затверджено)

0.00 0.00 ВСЬОГО 0.00 0.00 211.65

0.00

0.000.00 0.00 211.65
1

212140

4. Розподіл граничного обсягу видатків / надання кредитів спеціального фонду міцевого бюджету на 2018 рік та індикативних прогнозних показників на 2019 і 2020 роки за бюджетними програмами 
та підпрограмами

876543

* Код програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів, Структура якого затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02 грудня 2014 року № 1195 «Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу» (зі змінами).

0.00 0.00

 ВСЬОГО 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

212146 Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

Виконавчий комітет 
Новоолександрівської 

сільської ради 
Дніпровського району 

Дніпропетровської 
області

0.00 0.00

Найменування

2

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань

 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Голова виконкому  ______________________________ О.О.Візір

2016 рік (звіт)Відповідальний 
виконавець

1

0.00

0.00

(тис.грн)

КПКВК* 2020 рік (прогноз)2019 рік (прогноз)2018 рік (проект)

212140 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

 (підпис)  (ініціали та прізвище)
Начальник відділу фінансово-економічних та інвестиційних питань  ______________________________ Н.Г.Шмалько

0.00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

від 17 липня 2015 року № 648
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 30 вересня 2016 року № 861)

Найменування

2

(тис.грн)

2020 рік (прогноз)2019 рік (прогноз)2018 рік (проект)2017 рік 
(затверджено)2016 рік (звіт)

43 8765

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ на 2016-2020  роки загальний (Форма 2018-1)




