
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗАТВЕРДЖЕНО

0700000
(код)

0710000
(код)

0717365

(код) (КФКВК)

4.

5.

6.

Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Основи законодавства України про охорону здоров’я», Бюджетний кодекс 
України, постанова Кабінету Міністрів України від 27 травня 2015 р. № 350 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на реформування регіональних систем охорони здоров’я для здійснення заходів з виконання 
спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

3.

Виконання інвестиційних проектів в рамках реформування регіональних систем охорони 
здоров’я для здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 

реконструкції та розвитку проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень / бюджетних асигнувань - 193 239 451 гривень, у тому числі загального фонду - 0 гривень та спеціального 
фонду - 193 239 451 гривень.

2. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

1. Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

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

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

30.10.2020 № 254

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



№ 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.

Придбання 
обладнання і 

предметів 
довгострокового 

користування

0 153,554,951 153,554,951

2. Придбання реагентів 0 13,177,500 13,177,500

3.

Проведення заходів із 
управління та 

інформаційного 
забезпеченням 

субпроекту

0 4,429,000 4,429,000

Напрями використання бюджетних коштів:

Мета бюджетної програми: Забезпечення реалізації інвестиційного проекту

Завдання бюджетної програми:

Завдання
Реалізація субпроекту Полтавської області "Запровадження інноваційної моделі системи надання послуг хворим на гіпертонію у 
Полтавській області" у рамках виконання спільного з Міжнародним банком реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони 
здоров’я на службі у людей"

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



4.
Видатки для сплати 

обов'язкових 
платежів до бюджету

0 4,500,000 4,500,000

5.
Вироби медичного 
призначення, що 

імплантують
17,578,000 17,578,000

0 193,239,451 193,239,451

10.

№ з/п
Найменування 

місцевої / 
регіональної програми

Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5

11.

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

1 2 3 4 5 6 7
1 продукту

1.1

кількість одиниць 
придбаного 
обладнання і 
предметів 
довгострокового 
користування

од. контракти 0 121 121

Усього

Результативні показники бюджетної програми:

Усього

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



1.2 кількість прибаних 
реагентів од. контракти 0 619,414 619,414

1.3

кількість заходів з 
управління та 
інформаційного 
забезпечення 
субпроекту

од. контракти 0 8 8

1.4

кількість контрактів, 
що передбачає сплату 
обов'язкових 
платежів до бюджету

од. контракти 0 1 1

1.5

кількість виробів 
медичного 
призначення, що 
імплантують

од. контракти 0 100 100

2 ефективності

2.1
середні видатки на 
придбання одиниці 
обладнання

тис. грн кошторис на рік, 
контракти 0 1,269.0 1269.0

2.2 середні видатки на 
придбання реагентів тис. грн кошторис на рік, 

контракти 0 0.02 0.02

2.3

середні видатки на 
проведення заходів із 
управління та 
інформаційного 
забезпечення 
субпроекту

тис. грн кошторис на рік, 
контракти 0 553.6 553.6

2.4
середні видатки на 
сплату обов'язкових 
платежів до бюджету

тис. грн кошторис на рік, 
контракти 0 4,500.0 4,500.0



2.5

середні видатки на 
придбання одиниці 
виробу медичного 
призначення, що 
імплантують

тис. грн кошторис на рік, 
контракти 0 175.8 175.8

(підпис)

(підпис)

М.П.

(ініціали та прізвище)

Дата погодження: 29.10.2020

(ініціали та прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

Департамент фінансів Полтавської обласної 
державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів
Полтавської обласної державної адміністрації І.ХІВРЕНКО

Заступник директора Департаменту охорони 
здоров'я
Полтавської обласної державної адміністрації І.КУДЕЛИЧ


