
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. 0712050 2050   0761 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

Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

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

Забезпечення ефективного державного медико-соціального захисту дітей

7. Мета бюджетної програми

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету )

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

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

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

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань –25163005 гривень , у тому числі загального фонду – 25163005 гривень та спеціального фонду – 0 
гривень .

коштів місцевого бюджету )

20.01.2021 р. № 16

Паспорт
бюджетної програми місцевого бюджету на  2021 рік

Департамент охорони здоров'я Полтавської обласної державної адміністрації

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



№
з/п
1

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 25,163,005
0 25,163,005

гривень

№
з/п Спеціальний фонд Усього

1 4 5

1 0 3,107,159

0 3,107,159

№
з/п Одиниця виміру Спеціальний фонд Усього

1 3 6 7

1

од. 0.00 1.00

од. 0.00 241.25
од. 0.00 120.00

2
тис.од. 0.00 40.80

осіб 0.00 86.00
осіб 0.00 49.00
осіб 0.00 37.00
осіб 0.00 11.00
осіб 0.00 9.00
осіб 0.00 2.00
осіб 0.00 1.00

дівчата форма № 25 2.00
кількість дітей-сиріт, що перебувають у закладі, з них: форма № 25 1.00

кількість дітей-інвалідів, що перебувають у закладі, з них: форма № 25 11.00
хлопці форма № 25 9.00

хлопці форма № 25 49.00
дівчата форма № 25 37.00

кількість ліжко-днів форма № 25 40.80
кількість дітей, що перебувають у закладі, з них: форма № 25 86.00

кількість ліжок форма № 25 120.00
продукту

число будинків дитини
мережа розпорядників та 
одержувачів бюджетних 
коштів

1.00

кількість штатних одиниць штатний розпис установи 241.25

2 4 5

затрат

Усього 3,107,159

11. Результативні показники бюджетної програми 

Показники Джерело
інформації Загальний фонд

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 3,107,159

2 3

Утримання, догляд та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини 25,163,005
Усього 25,163,005

8. Завдання бюджетної програми

Завдання

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинку дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів

Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд



осіб 0.00 1.00
осіб 0.00 0.00

3
днів 0.00 340.00

грн. 0.00 292593.00

(підпис)

(підпис)

Департамент фінансів Полтавської обласної державної адміністрації

Заступник директора Департаменту фінансів Полтавської обласної державної 
адміністрації

Інна Хівренко

витрати на утримання однієї дитини фінансовий план установи 
на рік, форма № 25 292593.00

(ініціали/ініціал, прізвище)

20.01.2021 р.

М.П.

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

ПОГОДЖЕНО:

ефективності
завантаженість ліжкового фонду форма № 25 340.00

хлопці форма № 25 1.00
дівчата форма № 25 0.00


