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видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

1.

2.

3.

Медико-соціальний захист дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 26 939 392 гривень, у тому числі загального фонду - 26 939 392 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2020 № 254

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

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)

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

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Наказ / розпорядчий документ



5.

6.
№ з/п

1.

7.

8.

№ з/п
1.

9.
гривень

№ з/п
Напрями 

використання 
бюджетних коштів

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Утримання, догляд та 
надання медичної 
допомоги дітям у 
Кременчуцькому 

обласному 
спеціалізованому 
будинку дитини

26,939,392 0 26,939,392

26,939,392 0 26,939,392

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

Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей

Завдання бюджетної програми:

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетний кодекс 
України, 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)

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

Напрями використання бюджетних коштів:

Мета бюджетної програми: Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Усього

Завдання



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

9,457,664 0 9,457,664

9,457,664 0 9,457,664

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1 число будинків 
дитини од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

1.2 кількість штатних 
одиниць од. штатний розпис 

закладу 241.25 0 241.25

1.3 кількість ліжок од. статистична форма Ф-
25 120 0 120

гривень

Усього

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

Результативні показники бюджетної програми:



2 продукту

2.1 кількість ліжко-днів тис.од. статистична форма Ф-
25 40.8 0 40.8

2.2
кількість дітей, що 
перебувають у 
закладі, з них:

осіб статистична форма Ф-
25 108 0 108

2.3 хлопці осіб статистична форма Ф-
25 62 0 62

2.4 дівчата осіб статистична форма Ф-
25 46 0 46

2.5

кількість дітей-
інвалідів, що 
перебувають у 
закладі, з них:

осіб статистична форма Ф-
19 13 0 13

2.6 хлопці осіб статистична форма Ф-
19 9 0 9

2.7 дівчата осіб статистична форма Ф-
19 4 0 4

2.8
кількість дітей-сиріт, 
що перебувають у 
закладі, з них:

осіб

звіт по 
Кременчуцькому 

обласному 
спеціалізованому 
будинку дитини 

станом на 01.01.2020 
року

1 0 1

2.9 хлопці осіб

звіт по 
Кременчуцькому 

обласному 
спеціалізованому 
будинку дитини 

станом на 01.01.2020 
року

1 0 1



2.10 дівчата осіб

звіт по 
Кременчуцькому 

обласному 
спеціалізованому 
будинку дитини 

станом на 01.01.2020 
року

0 0 0

3 ефективності

3.1 завантаженість 
ліжкового фонду днів статистична форма Ф-

25 340 0 340

3.2 витрати на утримання 
однієї дитини грн.

кошторис установи на 
рік, статистична 

форма Ф-25
249,439 0 249,439

(підпис)

(підпис)

М.П.

Заступник директора Департаменту фінансів

Полтавської обласної державної адміністрації
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я

Полтавської обласної державної адміністрації

І.КУДЕЛИЧ

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної 
державної адміністрації

І. ХІВРЕНКО
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 29.10.2020


