1.
Паспорт 
бюджетної програми на 2021 рік
Державне управління справами
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Керівника Державного управління справами
(найменування головного розпорядника 
  
 коштів державного бюджету)
від
 №
         12   лютого  2021  р.
    30
030
(у редакції розпорядження Керівника Державного управління справами
"  23   "      грудня          2021
р.  №      299
від
)
(найменування головного розпорядника)
(КПКВК ДБ)
2.
0301000
Апарат Державного управління справами
3.
0301820
0731
(найменування відповідального виконавця)
(КПКВК ДБ)
Реалізація державного інвестиційного проекту «Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій»
Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -
4.
тис. гривень, у тому числі із загального фонду -
 та із спеціального фонду -
тис. гривень.
5.
Підстави для виконання бюджетної програми:
 29 990,0
 29 990,0
Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 571 "Деякі питання управління державними інвестиціями";
Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 "Про затвердження Порядку державного фінансування капітального будівництва";
Розпорядження Керівника Державного управління справами від 30.12.2020 року № 334 "Про реалізацію державних інвестиційних проєктів, капітальне будівництво, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів у 2021 році" (зі змінами).
(найменування бюджетної програми)
(КФКВК)
(КПКВК ДБ)
тис. гривень.
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6.
№ з/п
Ціль державної політики
 1
Забезпечення організаційних, економічних, фінансових та інших умов діяльності Президента України, Офісу Президента України та інших створених Президентом України консультативних, дорадчих та допоміжних органів і служб.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Мета бюджетної програми:
7.
Підвищення рівня надання медичних послуг та збереження стану здоров'я громадян.
8.
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
Завдання
 1
Реалізація державного інвестиційного проекту "Комплексна діагностика та лікування пацієнтів з важкими вірусними та вірусно-бактеріальними пневмоніями у дорослого населення на основі впровадження унікальних інноваційних технологій"
Напрями використання бюджетних коштів:
9.
тис. гривень
Напрями використання бюджетних коштів
№
з/п
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
Придбання (оплата) медичного обладнання
 1
 29 511,2
 29 511,2
Придбання медичного обладнання для забезпечення заходів пов'язаних з проведенням процедури екстрокорпоральної мембранної оксигенації
 2
 478,8
 478,8
 29 990,00
 29 990,00
Всього
Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
10.
Код державної цільової
програми
Назва державної цільової програми
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
тис. гривень
11
Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.
Показники
Одиниця
виміру
Джерело
інформації
Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затрат
1

3
 29 990,0
 1
Загальна кошторисна вартість державного інвестиційного проекту
тис.грн.
Державний інвестиційний проект,
управлінський облік
 29 990,0
продукту
2
 15,0
 1
Кількість придбаного медичного обладнання всього,
у тому числі:
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 15,0
 6,0
 2
кількість придбаного медичного обладнання для забезпечення заходів пов'язаних з проведенням процедури екстрокорпоральної мембранної оксигенації
од.
Державний інвестиційний проект,
договори купівлі-продажу
 6,0
ефективності
3
 79,8
 1
Середня вартість одиниці придбаного медичного обладнання для забезпечення заходів пов'язаних з проведенням процедури екстрокорпоральної мембранної оксигенації
тис.грн.
Управлінський облік,
акти виконаних робіт
якості
4
 100,0
 1
Рівень реалізації державного інвестиційного проекту
відс.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в
експлуатацію
основних засобів
 100,0
 2
Ступінь введення в експлуатацію медичного обладнання
відс.
Державний інвестиційний проект,
акти введення в
експлуатацію
основних засобів
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         Сергій ПРИЛИПКО
В. о. Керівника Державного управління справами
(підпис)
(Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ)
ПОГОДЖЕНО: 
Міністерство фінансів України

АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ
Дата 22.12.2021 р. № 06050-12-10/39948
12.
Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:




