
1. 0700000 02013107
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

2. 0710000 02013107
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)
(код за ЄДРПОУ)

3. 0712120 2120   0740 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)

№
з/п
1

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

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

(найменування головного розпорядника

24.02.2021 № 51
коштів місцевого бюджету )

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

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

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

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в галузі
охорони здоров'я

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань – 6074001 гривень, у тому числі загального фонду – 6074001 гривень та спеціального фонду – 0  
гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми

 Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я" 
  Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-VI           

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

Ціль державної політики

Здоровий спосіб життя громади у безпечному середовищі

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення збереження і зміцнення здоров'я населення, стратегічного управління з питань громадського здоров'я, проведення епідеміологічного нагляду (спостереження) та 
моніторингу захворювань, здійснення групової та популяційної профілактики захворюваності та боротьби з епідеміями



№
з/п

1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 6,074,001

0 6,074,001

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 2,316,601

0 2,316,601

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 1.00

од. 0.00 56.50

од. 0.00 10.00

2
од. 0.00 100000.00
од. 0.00 500.00

од. 0.00 35.00

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідемічного нагляду, профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших 
заходів в межах реалізації оперативних функцій громадського здоров'я

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд

2 3

Здійснення заходів щодо зміцнення здоров'я населення, проведення епідемологічного нагляду, здійснення 
профілактики хвороб, заходів боротьби з епідеміями та виконання інших завдань в межах реалізації 
оперативних функцій громадського здоров'я

6,074,001

Усього 6,074,001

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

Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд

2 3

Обласна Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Полтавської обласної ради на 
2021 рік 2,316,601

Усього 2,316,601

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

2 4 5

затрат

кількість закладів
мережа розпорядників та 
одержувачів бюджетних 
коштів

1.00

кількість штатних одиниць, всього штатний розпис установи 56.50
кількість штатних одиниць, які безпосередньо займаються 
видавництвом печатної продукції штатний розпис установи 10.00

продукту
кількість виданих брошур, буклетів, плакатів тощо форма 51-здоров 100000.00
кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ форма 51-здоров 500.00
кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, 
письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації форма 51-здоров 35.00



од. 0.00 21.00

3

од. 0.00 10000.00

од. 0.00 4.00

од. 0.00 1.00

4

відс. 0.00 7.00

(підпис)

(підпис)

кількість проведених статистичних ревізій, перевірок, участь у 
комплексних комісіях форма 51-здоров 21.00

ефективності
кількість виданої продукції на одного працівника, який 
безпосередньо займається видавництвом печатної продукції

форма 51-здоров, 
штатний розпис установи 10000.00

кількість аналітичних довідок, методичних рекомендацій, 
письмових роз'яснень, довідників, іншої інформації на одного 
рпацівника

форма 51-здоров, 
штатний розпис установи 4.00

кількість звітних форм на одного працівника форма 51-здоров, 
штатний розпис установи 1.00

якості

динаміка кількості видань на одного працівника форма 51-здоров, 
штатний розпис установи 7.00

Директор Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Віктор Лисак
(ініціали/ініціал, прізвище)

М.П.

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної 
адміністрації

Інна Хівренко
(ініціали/ініціал, прізвище)

24.02.2021 р.


