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4.

(найменування відповідального виконавця)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна 
допомога населенню

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2020 № 101

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 4 610 488 гривень, у тому числі загального фонду - 4 610 488 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

1.

3.

Наказ / розпорядчий документ

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

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

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

2.



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.

Надання 
спеціалізованої 
амбулаторно-
поліклінічної 

медичної допомоги

4,610,488 0 4,610,488

4,610,488 0 4,610,488

Напрями використання бюджетних коштів:

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

Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

Ціль державної політики

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

Завдання бюджетної програми:

Усього

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

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

3,700,141 0 3,700,141

3,700,141 0 3,700,141

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

3 0 3

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

Результативні показники бюджетної програми:

гривень

Усього



1.2 кількість штатних 
одиниць од. штатні розписи 

закладів 117.75 0 117.75

1.3 у т.ч. лікарів од. штатні розписи 
закладів 38 0 38

2 продукту

2.1 кількість лікарських 
відвідувань тис.од. Форма№ 3-4, форма 

№ 20 95.1 0 95.1

3 ефективності

3.1 кількість пацієнтів на 
одного лікаря осіб

Форма№ 3-4, форма 
№ 20, штатні розписи 

закладів
2,503 0 2,503

(підпис)

(підпис)

М.П.

Департамент фінансів Полтавської обласної 

Заступник директора Департаменту - начальник
управління фінансів виробничої сфери
Департаменту фінансів Полтавської обласної

Заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

державної адміністрації В. КРАВЕЦЬ
(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 24.04.2020

Ю. КУРИЛКО


