
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)

0712151 2151 0763 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.

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
Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

24.04.2020 № 101

1.

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у 
сфері охорони здоров'я

2.

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

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 195 601 430 гривень, у тому числі загального фонду - 194 763 028 гривень та 
спеціального фонду - 838 402 гривень.

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

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації



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.

Встановлення причин 
достовірності 

ненасильницької та 
насильницької смерті

39,005,164 60,000 39,065,164

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

Напрями використання бюджетних коштів:

Завдання

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

Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

Завдання бюджетної програми:

Мета бюджетної програми: Проведення статистичного обліку, здійснення судово-медичної експертизи, забезпечення матеріальними 
цінностями на випадок надзвичайної ситуації в державі, здійснення технічного нагляду та бухгалтерської роботи у сфері охорони здоров'я, 
транспортне забезпечення галузі охорони здоров'я 

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)



2.

Інформаційно-
аналітичне 

забезпечення закладів 
охорони здоров’я

2,909,296 0 2,909,296

3.
Зберігання 

мобілізаційного 
резерву

4,182,104 0 4,182,104

4.

Організація 
транспортного 
обслуговування 

закладів охорони 
здоров’я

147,804,501 203,402 148,007,903

5.

Технічний нагляд за 
функціонуванням, 

ремонтом, 
обслуговуванням та 

експлуатацією 
приміщень закладів 

охорони здоров'я

861,963 0 861,963

6.

Придбання 
обладнання і 

предметів 
довгострокового 

користування

0 575,000 575,000

194,763,028 838,402 195,601,430Усього



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

138,018,428 575,000 138,593,428

138,018,428 575,000 138,593,428

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, що 
встановлюють 
причини 
достовірності 
ненасильницької та 
насильницької смерті

од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

2 0 2

1.2
кількість 
інформаційно-
аналітичних центрів

од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

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

Результативні показники бюджетної програми:

гривень

Усього



1.3
кількість баз 
спеціального 
медичного постачання

од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

1.4 кількість 
автогосподарств од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

1.5 кількість закладів 
технічного нагляду од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

1 0 1

1.6

кількість штатних 
одиниць у закладах, 
що встановлюють 
причини 
достовірності 
ненасильницької та 
насильницької смерті

од. штатні розписи 
установ 399.75 0.5 400.25

1.7

кількість штатних 
одиниць у 
інформаційно-
аналітичному центрі

од. штатний розпис 
закладу 62.25 0 62.25

1.8

кількість штатних 
одиниць бази 
спеціального 
медичного постачання

од. штатний розпис 
установи 57.5 0 57.5



1.9
кількість штатних 
одиниць 
автогосподарства

од. штатний розпис 
установи 888 0 888

1.10
кількість штатних 
одиниць у закладі 
технічного нагляду

од. штатний розпис 
установи 9 0 9

1.11 кількість 
транспортних засобів од. оборотно-сальдова 

відомість 469 0 469

1.12
кількість закладів, що 
обслуговуються 
(технічний нагляд)

од.

мережа 
розпорядників та 

одержувачів 
бюджетних коштів

137 0 137

1.13
площа приміщень, що 
обслуговуються 
(технічний нагляд)

м.кв. паспорт будівель 
закладів 1,100,704.2 0 1,100,704.2

2 продукту

2.1 кількість проведених 
розтинів од.

планові показники 
закладу, форма № 42 

здрав форма № 20
4,726 0 4,726

2.2
кількість проведених 
мікро-, гістологічних 
та інших досліджень

од.
планові показники 

закладу, форма № 42 
здрав форма № 21

89,955 45 90,000

2.3
кількість 
кураторських виїздів 
спеціалістів

од.

накази Департаменту 
охорони здоров'я, 

графік кураторських 
виїздів

11 0 11



2.4 кількість звітних форм од.

план основних 
організаційних 

заходів Департаменту 
охорони здоров’я, 

план роботи колегії 
та проведення 

апаратних нарад

36 0 36

2.5

кількість аналітичних 
довідок, методичних 
рекомендацій, 
письмових 
роз’яснень, 
довідників, іншої 
інформації

од.

план основних 
організаційних 

заходів Департаменту 
охорони здоров’я, 

план роботи колегії 
та проведення 

апаратних нарад

874 0 874

2.6

кількість проведених 
статистичних ревізій, 
перевірок, участі у 
комплексних комісіях

од. накази Департаменту 
охорони здоров’я 136 0 136

2.7 площа складських 
приміщень м.кв. свідоцтво про право 

власності 10,375 0 10,375



2.8 кількість виїздів 
транспортних засобів од.

ф. № 22 "Показники 
діяльності станцій і 
відділень швидкої 

медичної допомоги 
України"

268,333 0 268,333

2.9

кількість установ, де 
проведено 
реконструкцію чи 
капремонт (технічний 
нагляд)

од.

акт приймання 
виконаних робіт з 

капітального ремонту 
та будівництва, 

дефектні акти на 
капітальний ремонт 

та будівництво 
приміщень закладів 

охорони здоров`я

83 0 83

2.10

площа 
відремонтованих 
приміщень 
(технічний нагляд)

м.кв.

акт приймання 
виконаних робіт з 

капітального ремонту 
та будівництва, 

дефектні акти на 
капітальний ремонт 

та будівництво 
приміщень закладів 

охорони здоров`я

139,900 0 139,900

2.11
кількість одиниць 
придбаного 
обладнання

од
інвентарна картка 
обліку основних 

засобів
0 25 25



3 ефективності

3.1
кількість проведених 
розтинів на одну 
штатну посаду

од.

планові показники 
закладу, форма № 42 
здрав форма № 20, 

штатні розписи 
установ

12 0 12

3.2
кількість проведених 
досліджень на одну 
штатну посаду

од.

планові показники 
закладу, форма № 42 
здрав форма № 20, 

штатні розписи 
установ

225 45 225

3.3

кількість аналітичних 
довідок, методичних 
рекомендацій, 
письмових 
роз’яснень, 
довідників, іншої 
інформації на одного 
працівника

од.

план основних 
організаційних 

заходів Департаменту 
охорони здоров’я, 

план роботи колегії 
та проведення 

апаратних нарад, 
штатний розпис 

установи

14 0 14

3.4
кількість звітних 
форм на одного 
працівника

од.

план основних 
організаційних 

заходів Департаменту 
охорони здоров’я, 

план роботи колегії 
та проведення 

апаратних нарад, 
штатний розпис 

установи

1 0 1



3.5
витрати на утримання 
1 м.кв. складських 
приміщень

грн.
кошторис установи на 

рік, свідоцтво про 
право власності

403 0 403

3.6
кількість виїздів на 
один транспортний 
засіб

од.

ф. № 22 "Показники 
діяльності станцій і 
відділень швидкої 

медичної допомоги 
України", оборотно-
сальдова відомість

572 0 572

3.7
затрати на супровід 
ремонту 1 м.кв. 
приміщень

грн.

кошторис установи на 
рік, дефектні акти на 
капітальний ремонт 

та будівництво 
приміщень закладів 

охорони здоров`я

6.2 0 6.2



3.8
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

грн.

кошториси установ на 
рік, інвентарна картка 

обліку основних 
засобів

0 23,000 23,000

(підпис)

(підпис)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації

управління фінансів виробничої сфери

Департамент фінансів Полтавської обласної 
державної адміністрації

(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 24.04.2020

Ю. КУРИЛКО

Заступник директора Департаменту - начальник

Департаменту фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації В. КРАВЕЦЬ


