
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

0700000 02013107
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0710000 02013107
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

0712060 2060 0762 16100000000
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету)

(код Типової програмної 
класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації 
видатків та кредитування 

бюджету)

(код бюджету)

4.

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1.

2.
(найменування відповідального виконавця)

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

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною 
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету)3.

Створення банків крові та її компонентів

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 30 652 642 гривень, у тому числі загального фонду - 30 652 642 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

02.07.2020 № 159



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.

Заготівля і переробка 
донорської крові та 

викорбництво 
препаратів крові

30,652,642 0 30,652,642

30,652,642 0 30,652,642

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)

Завдання бюджетної програми:

Усього

Мета бюджетної програми: Забезпечення медичних закладів препаратами крові та її компонентами

Ціль державної політики
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

Забезпечення заготівлі і переробки донорської крові та виробництво препаратів крові
Завдання

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Напрями використання бюджетних коштів:



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

19,771,910 0 19,771,910

19,771,910 0 19,771,910Усього

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



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 закладів од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

1.2 кількість штатних 
одиниць од. штатні розписи 

закладів 268.5 0 268.5

2 продукту

2.1 обсяг заготівлі крові л

форма № 39-здоров, 
накази Департаменту 
охорони здоров'я № 

192 від 10.02.2012 р., 
№ 243 від 06.03.2018 

р., орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів

10,700 0 10,700

Результативні показники бюджетної програми:



2.2 обсяги одержавних 
компонентів крові л

форма № 39-здоров, 
наказ Департаменту 
охорони здоров'я № 

243 від 06.03.2018 р., 
орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів

9,611 0 9,611

2.3
кількість закладів, 
яким поставлено 
компоненти крові

од.

заявки закладів 
охорони здоров'я, 

договори з закладами 
охрони здоров'я на 

постачання 
компонентів та 
препаратів крові

77 0 77

3 ефективності

3.1
кількість заготовленої 
продукції на одну 
штатну посаду

л

форма № 39-здоров, 
накази Департаменту 
охорони здоров'я № 

192 від 10.02.2012 р., 
№ 243 від 06.03.2018 

р., орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів, штатні 
розписи закладів

40 0 40



3.2 середні витрати на 1 л 
продукту грн.

форма № 39-здоров, 
накази Департаменту 
охорони здоров'я № 

192 від 10.02.2012 р., 
№ 243 від 06.03.2018 

р., орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів, 
фінансові плани на рік

2,865 0 2,865

4 якості

4.1

динаміка кількості 
заготовленої продукції 
порівняно з минулим 
роком

%

форма № 39-здоров, 
накази Департаменту 
охорони здоров'я № 

192 від 10.02.2012 р., 
№ 243 від 06.03.2018 

р., орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів

100 0 100



4.2
динаміка кількості 
заготовленої продукції 
на одного працівника

%

форма № 39-здоров, 
накази Департаменту 
охорони здоров'я № 

192 від 10.02.2012 р., 
№ 243 від 06.03.2018 

р., орієнтований обсяг 
заготівлі крові, її 

компонентів, штатні 
розписи закладів

100 0 100

(підпис)

(підпис)

М.П.

Департаменту фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації В. КРАВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Департамент фінансів Полтавської обласної 

управління фінансів виробничої сфери
Заступник директора Департаменту - начальник

В. ЛИСАКПолтавської обласної державної адміністрації
(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту охорони здоров'я

Дата погодження: 01.07.2020


