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4.

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від  29 грудня 2018 року № 1209)

Наказ / розпорядчий документ
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

2.

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Спеціалізована стаціонарна медична 
допомога населенню

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

18.12.2020 № 306

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

3.

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 421 336 054, у тому числі загального фонду - 340 229 362 гривень та спеціального 
фонду - 81 106 692 гривень.



5.

6.
№ з/п

1.

7.

8.

№ з/п
1.
2.

9.
гривень

№ з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Надання 
спеціалізованої 
стаціонарної та 

амбулаторно-
поліклінічної 

медичної допомоги 
населенню

340,229,362 40,000 340,269,362

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
Ціль державної політики

Напрями використання бюджетних коштів:

Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

Завдання
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

Завдання бюджетної програми:

Підвищення рівня здоров'я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетний кодекс 
України, постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються 
в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах», рішення пленарного засідання двадцять 
девятої сесії Полтавської обласної ради сьомого скликання від 20 грудня 2019 року № 1248 «Про затвердження обласної Програми 
розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 2020 рік» (зі змінами), розпорядження голови 
Полтавської обласної державної адміністрації від 20.03.2020 № 147 «Про виділення коштів»



2.

Придбання 
обладнання і 

предметів 
довгострокового 

користування

0 78,306,692 78,306,692

3. Проведення 
капітального ремонту 0 2,760,000 2,760,000

340,229,362 81,106,692 421,336,054

10.

№ з/п
Найменування 

місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Обласна Програма 
розвитку та 
підтримки 
комунальних закладів 
охорони здоров'я 
Полтавської обласної 
ради на 2020 рік

227,234,698 63,236,902 290,471,600

2.

Програма розвитку 
місцевого 
самоврядування у 
Полтавській області 
на 2018-2020 роки

0 829,900 829,900

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

Усього

гривень



3.

Проєкт обласної 
Програми розвитку та 
підтримки 
комунальних закладів 
охорони здоров’я 
Полтавської обласної 
ради на 2020 рік

1,143,130 1,500,000 2,643,130

228,377,828 65,566,802 293,944,630

11.

№ з/п Показник Одиниця виміру Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1 кількість установ од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

13 0 13

1.2 кількість штатних 
одиниць од. штатні розписи 

закладів 4,665.50 3.25 4,669

1.3 у т.ч. лікарів од. штатні розписи 
закладів 677.25 0.5 677.75

1.4 з них лікарі 
поліклініки од. штатні розписи 

закладів 232.50 0.5 233

1.5 кількість ліжок у 
денних стаціонарах од. форма № 20 105 0 105

1.6 кількість ліжок у 
звичайних стаціонарах од. форма № 20 2,911 0 2,911

1.7
у т.ч. кількість ліжок 
у стаціонарах денного 
перебування

од. форма № 20 40 0 40

Результативні показники бюджетної програми:

Усього



2 продукту

2.1

кількість лікарських 
відвідувань (у 
поліклінічних 
відділеннях лікарень)

од. форма № 20, форма 
планові показники 760,400 9,040 769,440

2.2 кількість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах тис.од. форма № 20, форма 

планові показники 935.2 0.0 935.2

2.3
у т.ч. кількість ліжко-
днів у стаціонарах 
денного перебування

тис.од. форма № 20, форма 
планові показники 13.6 0.0 13.6

2.4
кількість 
пролікованих хворих 
у стаціонарі

осіб форма № 20, форма 
планові показники 45,418 0 45,418

2.5 кількість 
прооперованих хворих осіб форма № 20, форма 

планові показники 5,869 0 5,869

2.6
кількість одиниць 
придбаного 
обладнання

од. картка обліку 
основних засобів 0 504 504

2.7
кількість об'єктів, що 
планується 
відремонтувати

од. дефектні акти 0 6 6

3 ефективності

3.1

кількість лікарських 
відвідувань (у 
поліклінічних 
відділеннях лікарень) 
на одну штатну 
посаду

од.

форма № 20, форма 
планові показники, 

штатні розписи 
установ

3,271 9,040 3,302



3.2
завантаженість 
ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах

днів форма № 20, форма 
планові показники 321 0 321

3.3

завантаженість 
ліжкового фонду у 
стаціонарах денного 
перебування

днів форма № 20, форма 
планові показники 340 0 340

3.4

середня тривалість 
лікування в 
стаціонарі одного 
хворого

днів форма № 20, форма 
планові показники 21 0 21

3.5
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

грн.
фінансовий план на 
рік, картка обліку 
основних засобів

0 155,370 155,370

3.6 середня вартість 
ремонту одного об'єкта грн. дефектні акти 0 460,000 460,000



4 якості

4.1

зниження показника 
середнього терміну 
перебування хворого 
на ліжку

% форма № 20 4.5 0 4.5

(підпис)

(підпис)

Дата погодження: 18.12.2020

М.П.

І.КУДЕЛИЧ

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
І. ХІВРЕНКО

(ініціали та прізвище)
Полтавської обласної державної адміністрації

Департамент фінансів Полтавської обласної 
державної адміністрації

(ініціали та прізвище)


