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(код за ЄДРПОУ)

0710000 02013107
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місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)
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(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.

5.

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я

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

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

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

3.

бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

1.

2.

02.07.2020 № 159

Паспорт

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 6 676 217 гривень, у тому числі загального фонду - 6 676 217 гривень та 
спеціального фонду - 0 гривень.

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



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. Відзначення кращих 
медичних працівників 61,000 0 61,000

2.

Придбання лікарських 
засобів та виробів 

медичного 
призначення для 

лікування методом 
гемодіалізу хворих на 

хронічну ниркову 
недостатність

6,566,434 0 6,566,434

3.

Виплати щомісячної 
державної допомоги 

ВІЛ-інфікованим 
дітям

48,783 0 48,783

6,676,217 0 6,676,217Усього

Мета бюджетної програми: Зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання медичної допомоги окремим 
категоріям хворих

Завдання

Завдання бюджетної програми:

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

Підвищення якості та ефективності медичної допомоги

Здійснення інших заходів у сфері охорони здоров'я

Напрями використання бюджетних коштів:



10.

№ з/п
Найменування 

місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

1.

Обласна Програма 
відзначення кращих 
медичних працівників 
на 2017-2021 роки

61,000 0 61,000

61,000 0 61,000

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 затрат

1.1
обсяг видатків на 
відзначення кращих 
медичних працівників 

грн.

Рішення пленарного 
засідання сімнадцятої 

сесії обласної ради 
сьомого скликання від 
14 липня 2017 року № 

494 «Про 
затвердження 

обласної Програми 
відзначення кращих 

медичних працівників 
на 2017-2021 роки»

61,000 0 61,000

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

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



1.2

видатки на 
забезпечення 
лікарськими засобами 
та виробами 
медичного 
призначення хворих 
на хронічну ниркову 
недостатність

грн. фінансовий план на 
рік 6,566,434 0 6,566,434

1.3

видатки на 
забезпечення виплати 
щомісячної державної 
допомоги ВІЛ-
інфікованим дітям

грн. фінансовий план на 
рік 48,783 0 48,783

2 продукту

2.1 кількість осіб, що 
отримають премію од.

Обласна Програма 
відзначення кращих 

медичних працівників 
на 2017-2021 роки

10 0 10

2.2

кількість хворих на 
хронічну ниркову 
недостатність, що 
потребують лікування 
методом гемодіалізу

осіб
електронний реєстр 
хворих на ниркову 

недостатність 
140 0 140

2.3

кількість дітей, які 
отримають щомісячну 
державну допомогу 
ВІЛ-інфікованим 
дітям

осіб реєстр дітей 123 0 123



3 ефективності

3.1 розмір премії на 
одного номінанта грн.

Обласна Програма 
відзначення кращих 

медичних працівників 
на 2017-2021 роки

5,000 0 5,000

3.2
обсяг нарахувань на 
премію на одного 
номінанта

грн.

Обласна Програма 
відзначення кращих 

медичних працівників 
на 2017-2021 роки

1,100 0 1,100

3.3

забезпеченість хворих 
на хронічну ниркову 
недостатність 
лікарськими засобами 
та виробами 
медичного 
призначення для 
лікування методом 
гемодіалізу

%

фінансовий план на 
рік, електронний 
реєстр хворих на 

ниркову недостатність

100 0 100

3.4

забезпеченість 
виплатами щомісячної 
державної допомоги 
ВІЛ-інфікованим 
дітям

% реєстр дітей 100 0 100



4 якості

4.1

динаміка кількості 
хворих на хронічну 
ниркову 
недостатність, 
забезпечених 
лікарськими засобами 
та виробами 
медичного 
призначення для 
лікування методом 
гемодіалізу

%
електронний реєстр 
хворих на ниркову 

недостатність 
100 0 100

4.2

динаміка 
забезпеченості 
виплати щомісячної 
державної допомоги 
ВІЛ-інфікованим 
дітям

% реєстр дітей 100 0 100

(підпис)

(підпис)

В ЛИСАК

Департаменту фінансів Полтавської обласної
державної адміністрації В. КРАВЕЦЬ

(ініціали та прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної 
державної адміністрації

управління фінансів виробничої сфери

(ініціали та прізвище)

Директор Департаменту охорони здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації



М.П.

Дата погодження: 01.07.2020


