
0700000
(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

0710000
(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

0717322
(код Програмної класифікації видатків 

та кредитування місцевого бюджету)

4.
№
з/п
1.

6. Завдання бюджетної програми
№
з/п
1.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою
гривень

загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 0.00 7,460,000.00 7,460,000.00 0.00 4,288,140.90 4,288,140.90 0.00 -3,171,859.10 -3,171,859.10

2. 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00

3. 0.00 244,900.00 244,900.00 0.00 244,900.00 244,900.00 0.00 0.00 0.00

0.00 7,726,900.00 7,726,900.00 0.00 4,555,040.90 4,555,040.90 0.00 -3,171,859.10 -3,171,859.10

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

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

1.
Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації 02013107

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

Ціль державної політики

2.

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації 02013107
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

3.
7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 16100000000

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації видатків та 
кредитування бюджету)

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

(код бюджету)

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

Забезпечення реставрації об'єктів

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

5. Мета бюджетної програми: Забезпечення належного рівня доступу до отримання послуг спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

Завдання

Здійснення проектування, будівництва та реконструкції спеціалізованих лікарень та інших спеціалізованих закладів

№
з/п Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

2

Забезпечення реконструкції об'єктів

Проектування реконструкції об'єктів

Усього
По напряму 1:  проведені відкриті торги, але рішення про визначення переможця оскаржено в Антимонопольному комітеті України. АМКУ скасоване рішення замовника щодо  визначення переможця (рішення АМКУ від 
22.01.2021 року); економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі.



гривень

загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. 0.00 7,726,900.00 7,726,900.00 0.00 4,555,040.90 4,555,040.90 0.00 -3,171,859.10 -3,171,859.10

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

загальний фонд спеціальний 
фонд усього загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд спеціальний 

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 затрат

1.1 обсяг видатків на 
реконструкцію об'єктів грн. 0.00 7,460,000.00 7,460,000.00 0.00 4,288,140.90 4,288,140.90 0.00 -3,171,859.10 -3,171,859.10

1.2 обсяг видатків на 
реставрацію об'єктів грн. 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 22,000.00 22,000.00 0.00 0.00 0.00

1.3
обсяг видатків на 
розробку проектів для 
реконструкції об’єктів

грн. 0.00 244,900.00 244,900.00 0.00 244,900.00 244,900.00 0.00 0.00 0.00

2 продукту

2.1
кількість об'єктів, що 
планується 
реконструювати

од. 0 4 4 0 3 3 0 -1 -1

2.2
кількість об'єктів, що 
планується 
відреставрувати

од. 0 1 1 0 1 1 0 0 0

2.3 кількість проектів 
реконструкції об'єктів од. 0 1 1 0 1 1 0 0 0

3 ефективності

3.1
середні витрати на 
реконструкцію одного 
об'єкта

грн. 0 1,865,000 1,865,000 0 1,429,380 1,429,380 0 -435,620 -435,620

3.2
середні витрати на 
реставрацію одного 
об'єкта

грн. 0 22,000 22,000 0 22,000 22,000 0 0 0

8. Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які виконуються в межах бюджетної програми

№ 
з/п Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

2

Обласна програма розвитку та підтримки комунальних 
закладів охорони здоров'я Полтавської обласної ради на 2020 
рік

№ 
з/п Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

Відхилення по показнику 1.1: проведені відкриті торги, але рішення про визначення переможця оскаржено в Антимонопольному комітеті України. АМКУ скасоване рішення замовника щодо  визначення переможця 
(рішення АМКУ від 22.01.2021 року); економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі.

Відхилення по показнику 2.1: скасування АМКУ рішення замовника щодо визначення переможця.



3.3
середні витрати на 
розробку одного проекту 
реконструкції об'єкту

грн. 0 244,900 244,900 0 244,900 244,900 0 0 0

4 якості

4.1 рівень готовності 
об'єктів реконструкції % акти виконаних робіт 0 100 100 0 62 62 0 -38 -38

4.2 рівень готовності 
об'єктів реставрації % акти виконаних робіт 0 100 100 0 100 100 0 0 0

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

Відхилення по показнику 3.1: проведені відкриті торги, але рішення про визначення переможця оскаржено в Антимонопольному комітеті України. АМКУ скасоване рішення замовника щодо  визначення переможця 
(рішення АМКУ від 22.01.2021 року); економія коштів за результатами проведення процедури закупівлі.

Відхилення по показнику 4.1: скасування АМКУ рішення замовника щодо визначення переможця.

Показники виконані у повному обсязі окрім одного об'єкта реконструкції, що пов'язано з рішенням Антимонопольного комітету України про скасування рішення замповника щодо обрання переможця.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми: бюджетна програма виконана у неповному обсязі у зв'язку з рішенням Антимонопольного комітету України про скасування рішення замповника щодо 
обрання переможця.

____________

Директор Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації В. ЛИСАК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Заступник директора Департаменту - начальник управління фінансово-
економічної роботи, медичної допомоги матерям і дітям та медицини 
катастроф Департаменту охорони здоров'я Полтавської обласної державної 
адміністрації І. КУДЕЛИЧ


