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АДМІНІСТРАЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ
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£С? 2017 року м. Чернігів № /■ ?- /

Про затвердження паспортів 
бюджетних програм обласного 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до пункту 8 статті 20 Бюджетного кодексу України, наказу 
Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.09.2014 
№ 1103/25880 (зі змінами) та рішення обласної ради від 20.12.2016 №3-7/УІІ 
«Про обласний бюджет на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:

Затвердити паспорти бюджетних програм обласного бюджету на 2017 рік 
Управлінню охорони здоров’я обласної державної адміністрації, що додаються, 
а саме за:

КПКВК___________________ Назва бюджетної програми_______________

1411120 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 
рівня акредитації

1411150 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими 
закладами післядипломної освіти 

1412010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
1412030 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню 
1412060 Санаторне лікування хворих на туберкульоз 
1412070 Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними 

захворюваннями (крім туберкульозу)
1412090 Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 
1412100 Створення банків крові та її компонентів 
1412110 Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 

населенню
1412130 Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога 

населенню



кпквк Назва бюджетної програми

2

1412140
1412190
1412220
1412200

1414060

Надання стоматологічної допомоги населенню 
Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК) 
Інші заходи в галузі охорони здоров’я
Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним 
ремонтом, централізовані бухгалтерії, групи 

'централізованого господарського обслуговування 
Бібліотеки

П.П. Гармаш

Начальник Управління охорони 
здоров’я обласної державної 
адміністрації

Директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО :

Наказ
Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА 

(найменування головного розпорядника коштів )

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

%Ос/:игЛ’ /-£  / /У

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету 

Чернігівської області на 2017 рік

1.14 00000 Управління охорони здоров’я обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 141 0000 Управління охорони здоров’я обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 141 1120______0941 Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації
( КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень -  38298,20 тис. гривень,, у тому числі загального фонду -  30412,60 тис. гривень та 
спеціального фонду — 7885,60 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Конституція України;
- Закон України від 21.12.2016 № 1801- VII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Закон України від 11.06.2008 № 1060-12 «Про освіту»;
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/УІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік»;
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- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового 
методу складання та виконання місцевих бюджетів »;
- Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796 « Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 
надаватися навчальними закладами, і іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 
комунальної форми власності».

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та II рівнів акредитації

7. Підпограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№
з/п

КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
тис.грн.

№
з/п

КПКВК КФКВК
1

Підпрограма / завдання бюджетної 
програми

Загальни 
й фонд

Спец.
фонд

Разом

1 1411120 0941 Забезпечити підготовку для регіону фахівців 
у вищих навчальних закладах І та II рівнів 

акредитації

30412,6 7885,60 38298,20



з

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Найменування регіональної 
цільової програми та 

підпрограми

к п к в к Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма 
№  і

1120 - - -

Регіональна цільова програма 
№ 2

1120 - - -

Разом регіональні програми 1120 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення
показників

Загальний
фонд

Спец.
фонд

Завдання : Забезпечити підготовку фахівців у  вищ их навчальних закладах І  та I I  рівнів акредитації

1 . П оказники затрат

Кількість закладів 4 4

Середньорічне число посадових окладів (ставок) педагогічного персоналу Од. 145,0 101,0

Середньорічне чиаіщ штатних одиниць адмін. персоналу, за умовами оплати праці віднесені до 
педагогічного персоналу

Од. 28,5 10,5

Середньорічне число штатних одиниць спеціалістів Од. 74,0 15,3

Середньорічне число штатних одиниць робітників Од. 57,75 33,0

Всього -  середньорічне число ставок (штатних одиниць) Од. 160,25 58,75

Всього -  середньорічне число ставок Од. 305,25 156,75
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2 . П оказники продукту

Статистична
Звітність

Розрахунок

Середньорічна кількість студентів денної форми навчання осіб 1019 779

Середньорічна кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб 730 “

Середньорічна кількість дітей - сиріт, які знаходяться на повному державному забезпеченні осіб 17 ”

Середньорічна кількість дітей -сиріт, які знаходяться під опікою осіб 16 ”

Кількість осіб з числа дітей — сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде 
виплачена одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб 8 _

Кількість 09І6 з числа дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, яким буде 
виплачуватись щорічна допомога для придбання навчальної літератури

осі 17 “

Кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму навчання осіб 306 289

Кількість випускників осіб 326 246
Кількість випускників, які будуть працевлаштовані осіб 309 “

3. Показники ефективності

Витрати на одного приведеного студента грн. 29845,5 10085,5

4. Показники якості
Відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту % 100 100

Відсоток працевлаштованих випускників
ч

% 94,8 “
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування 
джерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

загальним
фонд

спец.
фонд

разом

План видатків звітного періоду

загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
загального фонду
Інші джерела 
фінансування
Інвестиційний проект 2
Надходження із 
загального фонду
Інші джерела 
фінансування

ВСЬОГО

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ч

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

1. 1400000
(КПКВК МБ)

Департаменту фінансів Чернігівської ОДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

З ^ С /Ы Л  /■ ?  !  &

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

Управління охорони з д о р о в ’ я  Чернігівської ОДА
( найменування головного розпорядника)

2. 1410000
(КПКВК МБ)

Управління о х о р о н и  з д о р о в ' я  Чернігівської ОДА
( найменування відповідального розпорядника)

3. 1411150 0950 Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів іншими закладами післядипломної освіти
(КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 
у тому числі із загального фонду - 
та зі спеціального фонду -

Ч
5. Підстави для виконання бюджетної 

програми :

1146,90 тис. гривень,
1082,20 тис. гривень,

64,7 тис. гривень.

- Конституція України;
- Закон України від 21.12.2016 №1801-VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/УІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства освіти У країни від 01.06.2010 № 298/519
"Про затвердженняТипового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів іншими закладами післядипломної освіти



7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№  з/п кпквк КФКВК Н азва п ідп р огр ам и

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
 (тис, грн)

№  з/п К П К В К К Ф К В К
П ід п р о гр а м а  /  за в д а н н я  б ю д ж ет н о ї 

п р о гр а м и
загал ьн и й

ф он д
спец , ф он д разом

1 14111 50 0950
Забезпечити реалізацію інших заходів з 

післядипломної освіти
1082,2 64,7 1146,9

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми 
 (тис, грн)

Н айменування регіональної 
цільової програми та підпрограми К П К В К

за гал ь-н и й
ф он д

сп ец .
ф он д

разом

Регіональна цільова програма № 1 1411150 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1411150 - - -

Разом регіональні програми 1411150 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники Одиниця виміру
Джерело

інформації
іення показників

і загальний
фонд

спец.
фонд

Завдання : Забезпечити реалізацію інших заходів з післядипломної освіти

1 Показники за т р а т :

кількість установ од. зведення 
планів по 

мережі, штатах 
і контингентах 

установ, що 
фінансуються з 

місцевих 
бюджетів

1 1
середньорічне число 
посадових окладів 
педагогічного персоналу

од. 471,0 54,0

середньорічне число 
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених 
до педагогічного персоналу

. о д . 2,0 -



середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. 1,0 -

середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од. 1,0 -

всього - середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од. 475,0 54,0

2 Показники продукту :

середньорічна кількість 
фахівців, які пройдуть 
перепідготовку

осіб

статистична
звітність

271 13,0

середньорічна кількість 
слухачів, які пройдуть 
підвищення кваліфікації

осіб 1615 200

середньорічна кількість 
спеціалістів, які 
пройдутьнавчання або 
курси підвищення 
кваліфікації в інших 
закладах

осіб 12 -

3 Показники еф ективності:

витрати на 1 фахівця, що 
пройде перепідготовку грн. розрахунок 5470,00 3190,00

витрати на 1 фахівця, що 
підвищить кваліфікацію грн. розрахунок 5470,00 3190,00

витрати на 1 спеціаліста, 
що пройде навчання або 
курси підвищення 
кваліфікації

грн.
ч розрахунок 4167,0

4 Показники я к о ст і:

відсоток фахівців, які 
отримають відповідний 
документ про проходження 
підвищення кваліфікації та 
перепідготовки 
медпрацівників

% розрахунок 100 100
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектіву розрізі підпрограм

Код
Найменування джерел 

надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017року План видатків звітного періоду

Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту (програми) Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальни 
й фонд

спеціаль
ний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальнії 
й фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12
Інвестиційний проект 1

Надходження із 
загального фонду 
бюджету

X X X X

(і
Інші джерела 
фінансування X X X X

Інвестиційний проект 2
Надходження із 
загального фонду 
бюджету

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X X

ВСЬОГО -------а /л
о х о р

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



1. 1400000
(КПКВК МБ)

2. 1410000
(КПКВК МБ)

3. 1412010
(КПКВК МБ)

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Н аказ 
Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА_____________
(найменування місцевого фінансового органу)

З О

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

Управління о х о р о н и  здоров'я Чернігівської ОДА
( найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
( найменування головного розпорядника)

0731 БагатопроФільна стаціонарна медична допомога населенню
(КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. О бсяг бю дж етних призначень - 
у  том у  числі загального ф онду -  
та  спеціального ф онду -

5. П ідстави для виконання бю дж етної 
програм и :

6. М ета бю дж етної програми :

186849,60 тис. гривень,
184098,00 тис. гривень,

2751,60 тис. гривень.

- Конституція України ;
- Закон України від 21.12.2016 №1801-УІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІ1 "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VIІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. П ідпрограм и, спрямовані на досягнення мети, визначен ої паспортом  бю дж етної програми :

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. О бсяги ф інансування бю дж етної програм и у  розрізі п ідпрограм  та завдань
_______________________________________________ ______________________________________________ ______________________ (тис, грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний
фонд

спец.
фонд разом

1 1412010 0731
Забезпечення надання населенню амбулаторно - 
поліклінічної допомоги та стаціонарної медичної 

допомоги
184098,0 2751,6 186849,6



/
/

/

9. П ерелік  регіональних цільових програм , які виконую ться у  складі бю дж етної програм и

(тис, гри)
Найменування регіонально? цільової 

програми та підпрограми КПКВК загаль-ний
фонд

спец.
фонд

разом

Регіональна цільова програма № 1 1412010 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1412010 - - -

Разом регіональні програми 1412010 - - -

10. Результативні показники бю дж етної програм и у  розрізі підпрограм  та завдань

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення показників
загальний

Фонд
спец, фонд

Завдання : Забезпечення надання населенню амбулаторно - поліклінічно? та стаціонарної
1 Показники з а т р а т :

кількість установ од. зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

2 X

кількість штатних одиниць од. 2288 X
кількість ліжок, всього, у
т.ч.:

од.

профіль ліжок

1225 X

кількість ліжок у 
звичайних стаціонарах

од. 1126 X

кількість ліжок у 
стаціонарах денного 
перебування

од. 94 X

кількість ліжок у денних 
стаціонарах

од. 5 X

2 Показники продукту :
кількість ліжко - днів у 
звичайних стаціонарах

тис. од.

статистична
звітність

382,8 X

кількість ліжко - днів у тис. од. 32,0 X
кількість ліжко - днів у 
денних стаціонарах

тис. од. 1,45 X ,

кількість лікарських 
відвідувань (у 
поліклінічних відділеннях 
лікарень)

тис. од. 201,2 X

кількість пролікованих 
хворих у стаціонарі

осіб 38453 X

3 Показники еф ективності:
завантаженість ліжкового 
фонду у звичайних 
стаціонарах

днів

розрахунок

340,0 X

завантаженість ліжкового 
фонду у стаціонарах 
денного перебування

Д Н ІВ 340,0 X





з

завантаженість ліжкового 
фонду у денних 
стаціонарах

днів розрахунок 290,0 X

середня тривалість 
лікування в стаціонарі 
одного хворого

днів розрахунок 11 X

4 Показники якості:
динаміка показника рівня 
захворюваності

% розрахунок

динаміка показника 
летальності

% розрахунок -0,1 -

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА_____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА____________
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ  
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

• *
1. 1400000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА

(КПКВК МБ) ( найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) ( найменування відповідального розпорядника)

3. 1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 
у тому числі загального фонду - 
та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної 
програми :

261325,40 тис. гривень,
258890,30 тис. гривень,

2435,10 тис. гривень.

- Конституція України;
- Закон України від 21.12.2016 №1801-VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
- Закон України від 22.10.1993 № 3551-ХІІ "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";
- Закон України від 22.02.2000 № 1489-ІІІ "Про психіатричну допомогу";
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/УІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження 
програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 
"Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання 
для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
- Наказ Міністерства охорони здоров'я України від 07.06.2004 № 286 "Про організацію дерматологічної 

допомоги населенню".
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6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми :

№ з/п КПК'ВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань :

(тис. грн)

№ з/п кпквк КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний
фонд спец, фонд разом

1 1412030 0732
Забезпечення надання населенню 

спеціалізованої амбулаторно - поліклінічної та 
стаціонарної медичної допомоги

258890,3 2435,1 261325,4

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у розрізі підпрограм і завдань

(тис, грн)
Найменування регіональної цільової 

програми та підпрограми кпквк загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Регіональна цільова програма №  1 1412030 - - -
Регіональна цільова програма № 2 1412030 - - -

Разом регіональні програми 1412030 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№  з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Значення показників
загальний

фонд
спец, фонд

Завдання : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної та

1 П оказники з а т р а т :

кількість установ од. зведення планів 
по мереж і, 

штатах і 
контингентах

13
кількість штатних одиниць в 
т.ч.:

од. 3247,75 3,5

лікарів поліклін. відділень 121,75 2,0



кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах од.

профіль ліжок
2365 0

кількість ліжок у денних 
стаціонарах од. 54 0

2 П оказники продукту :

кількість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах

тис. од.

статистична
звітність

804,1 0

кількість ліжко - днів у 
денних стаціонарах

тис. од. 13,4 0

кількість лікарських 
відвідувань (у поліклінічних 
відділеннях лікарень)

тис. од. 512,5 0

кількість виданих 
сертифікатів

тис. од. 0 9,0

кількість пролікованих 
хворих у  стаціонарі, у  т.ч.

осіб 27200 0

- у денному стаціонарі осіб 534 0

кількість прооперованих хворих осіб 3310 0

кількість проведених операцій од. 4121 0

3 П оказники еф ек ти в н ост і:

середня кількість відвідувань 
у поліклініках на 1 штатну 
посаду лікаря

од.

розрахунок

4209 0

завантаженість ліжкового 
фонду у звичайних 
стаціонарах

днів 340 0

завантаженість ліжкового 
фонду у денних стаціонарах

ДНІВ 249 0

середня тривалість лікування 
в стаціонарі одного хворого

днів 65 0

4 П оказники я к о с т і:

динаміка показника рівня 
захворюваності порівняно з 
попереднім роком

%

розрахунок

0,5 0

динаміка показника 
летальності порівняно з' 
попереднім роком

% -2 ,0 0





11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

К од
Н айм енування джерел  

надходж ень

К асові видатки станом на 
1 січня 2017 року

П лан звітного періоду
П рогноз до кінця реалізації 

проекту (програми)
Пояснення, що 

характеризують джерела  
фінансування

загальний
фонд

спец, фонд разом
загальний

фонд
спец.
фонд

разом
загальний

фонд
спец.
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний проект 1

Надходження із загального 
фонду бюджету X X X X

Інші джерела фінансування X X X

Інвестиційний проект 2
Надходження із загального 
фонду бюджету X X X

Запозичення до місцевого 
бюджету X X X X

В С Ь О ГО
--------- 7 # Є 7 \ \

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрацї

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



1.  1400000
(КПКВК МБ)

2.  1410000
(КПКВК МБ)

3.  1412060
(КПКВК МБ)

4. Обсяг бюджетних призначень - ______ 8900,60 тис, гривень, утому числі загального фонду - 8900,60 тис, гривень та зспеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
1. Конституція України ;
2. Закон України від 21.12.2016 №1801-\/ІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7Л/ІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

ч
6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис, грн)

X? з/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми
загальний

фонд
спец.
фонд разом

1 1412060 0734
Забезпечення санаторного лікування хворих на 

туберкульоз
8900,6 0 8900,6

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

_______________ Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

_______________ Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

_________________ Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(найменування бюджетної програми)

0734
(КТФКВК)
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9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми кпквк загальний

Фонд спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412060 - -

Регіональна цільова програма № 2 1412060 - - -

Разом регіональні програми 1412060 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники Одиниця Джерело Значення показників
виміру інформації Загальний

фонд
Спеціальний

фонд

Завдання : Забезпечення санаторного лікування хворих на туберкульоз
1. Показники затрат:

кількість установ од. зведення планів по 1 .

кількість платних одиниць од. мережі, штатах і 
контингентах

103,25 -
кількість ліжок од. 100 -

2. Показники продукту:
кількість хворих, які отримають 
санаторне лікування

осіб зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

1200

кількість ліжко-днів тис. од 32 -

3. Показники ефективності:
тривалість перебування однієї 
особи у санаторії

дн. розрахунок 27

завантаженість ліжкового 
фонду

ДН. 320 -

4. Показники якості:
рівень покращення стану 
здоровя на момент виписки з 
санаторію % розрахунок 98,00

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації проекту
Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннязагальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 3 4 -------- 7 8 9 10 11 12
| Інвестиційний пр оект (програма) 1

Надходження із загального 
фонду бюджету * Х X
Інші джерела фінансування X X

В С Ь О ГО І //**/ и

Начальник Управління охорони здо 
облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО :
\ \ о '

\ л о

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

П.П. Гармаш

? 0 І 3 2 ^
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

і .

3.

1400000
(КПКВК МБ) 

1410000
(КПКВК МБ) 

1412070

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

________________ Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)

________________ Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

0734
(КПКВК МБ)

Обсяг бюджетних призначень -

(найменування відповідального виконавця)

Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями 
(найменування бюджетної програми)(КФКВК)

12960,60 тис, гривень, утому числі загального фонду - 12954,00 тис, гривень та спеціального фонду - 6,60 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
1. Конституція України ;
2. Закон України від 21.12.2016 № 1801 -VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";

3. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров’я" ;
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7Л/ІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

6. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я дитячого населення

7. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  >/п КПКВК КФКВК Н азва підпрограм и

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Лі ї/п КПКВК КФКВК Підпрограма /  завдання бюджетної програми загальний
фонд

спец.
фонд разом

1 1412070 0734
Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків 

із соматичними захворюваннями 12954,0 6,6 12960,6
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9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми к п к в к

загал ь
ний фонд

спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412070 - - -
Регіональна цільова програма № 2 1412070 - - -

Разом регіональні програми 1412070 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Спеціаль-ний

фонд
Завдання : Забезпечення санаторного лікування дітей та підлітків із соматичними

1 . Показники затрат:
кількість санаторіїв ОД. зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах

І .
кількість штатних одиниць ОД. 175,5 .
кількість ліжок ОД 200 _

2. Показники продукту:
кількість хворих, які отримали 
санаторне лікування

осіб зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

2800 -

кількість ліжко-дні в тис. од 58,8 -
3. Показники ефективності:

тривалість перебування однієї 
особи у санаторії

ДН розрахунок 21 “

завантаженість ліжкового 
ф о н д у

дн. 294 -

4. Показники якості:
рівень покращення стану 
здоровя на момент виписки з 
санаторію % розрахунок 95,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Найменування джерел 
надходжень

Інвестиційний проект 1
Надходження із загального

_фонду бюджету___________
_Інші джерела фінансування

ВСЬОГО

Начальник Управління охорони здоров1 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

та прізвище)

В.В. Дудко 
(ініціали та прізвище)

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту

загальний
Фонд

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

спеціальний
_Фши__

('.і !«‘\| ра іом

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування 

12

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

загальний фонд спеціальний 
Фонд

разом



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

/ ?  ! / У

1400000
(КПКВК МБ) 

1410000

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

_________________Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації

№

(КПКВК МБ) 

1412090 0761
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4.

5.

Обсяг бюджетних призначень -

(найменування головного розпорядника)

_____________ Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації________________
(найменування відповідального виконавця)

___________Медико-соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування__________
(найменування бюджетної програми)

16776,00 тис, гривень, утому числі із загального фонду - 16776,00 тис, гривень та зі спеціального фонду - 0,0 тис.гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми :
1. Конституція України ;
2. Закон України від 21.12.2016 №1801-VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7Л/ІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я";
7. Наказ Міністерства охорони здоров'я від 18.05.1998 № 123 "Про затвердження Типового положення про будинки дитини".

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

7. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№  з/п КПКВК КФКВК Н азва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

____ __________________________________________________________________________________________________ ___________  _________(тне, грн)

X* з/п К П КВК КФКВК Підпрограма / завдан ня бюджетної програми загальний
фонд спец, фонд разом

1 1412090 0761
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги 

дітям у будинках дитини 16776,0 0 16776,0
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9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)
Найменування регіональної 

цільової програми та підпрограми к п к в к загальний
фонд спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412090 - - -
Регіональна цільова програма № 2 1412090 - - -

Разом регіональні програми 1412090 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Спеціаль-ний

фонд
Завдання : Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках

1. Показники затрат:
кількість будинків дитини од зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах

І -
кількість штатних одиниць од 210,75 -
кількість ліжок од. 75 -

2. Показники продукту:
кількість ліжко-днів тис. од зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах

27,4 -
кількість дітей, що 
перебувають у закладі, з 
них:

осіб 75

діти - інваліди осіб 20 .
діти - сироти осіб 10 .

3. Показники ефективності:
витрати на утримання однієї 
дитини

грн розрахунок
223680,0 -

завантаженість ліжкового 
Фонду

дн 365 -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року План видатків звітного періоду

загальний фонд спец, фонд спец, фонд

Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту

загальний
_4223__ спец, фонд разом

Пояснення, що 
характеризують 

джерела фінансування

Інвестиційний проект (програма)
Надходження із загального 
фонду бюджету
Інші джерела фінансування

ВСЬОГО

Директор Департаменту фінансів
облдержадміністрації

Начальник Управління охорони здоров'я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

___В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)
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Затверджено 
Наказ
Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА 

(найменування головного розпорядника коштів) 
і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА 
(найменування місцевого фінансового органу)

/ У  /

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

1. 1400000 Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1412100 0762 Створення банків крові та її компонентів 
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень -  8567,40 тис. гривень, 
у тому числі загального фонду -  8197,40 тис. гривень, 
та спеціального фонду — 400,00 тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми
1. Конституція України;
2. Закон України від 21.12.2016 №  1801 - VII «Про Державний бюджет України на 2017 рік» ;
3. Закон України від 19.11.1992 №  2801-XII «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
4. Закон України від 23.06.1995 №  239/95 «Про донорство крові та її компонентів»;
5. Рішення обласної ради від 20.12.2016 №  3-7/УІІ «Про обласний бюджет на 2017 рік»;
6. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів»;
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7. Наказ М іністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №  283/437 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я».

6. Мета бюджетної програми : забезпечення медичних закладів препаратами та компонентами крові

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№
з/п

кпквк КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань:
(тис, грн)

№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

1 1412100 0762 Заготівля і переробка донорської крові та 
виробництво препаратів крові

8197,4 400,0 8597,40

9. Перелік державних/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми

_____________________________ _____________________ ___________ ______ (тис, грн )
Найменування регіональної 

цільової програми та 
підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма 
№ 1

1412100 - - -

Регіональна цільова програма 
№ 2

1412100 - - -

Разом регіональні програми 1412100 - “ -



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Д ж ерело інформації Значення показників

загальний фонд спеціальний фонд

Завдання :
Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

1 Затрат:
Форма 3-4 «Звіт про 
виконання планів по 
штатах і контингентах»

- кількість закладів од. 1

- к-ть штатних одиниць ОД. 138,0 X
2

1
Продукту:
обсяг заготівлі консервованої крові л Статистична звітність 4100,0 X
обсяги одержаних компонентів крові (плазма) л Статистична звітність 3000,0 X
кількість закладів яким поставлено компоненти крові од. Статистична звітність 45 X

3 Ефективності
кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду л Розрахунок 29,7 X
Середні витрати на 1 л продукту (консервованої крові) грн 1694,5 97,6

4 Якості:
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим роком % Розрахунок -2,0 X

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код Найменування! 
дж ерел надходж ень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

П лан видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X
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Інвестиційний проект 2
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X

В С Ь О Г О

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації______
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

/ У /  / у

2.

1400000
(КПКВК МБ) 

1410000
(КПКВК МБ) 

1412110
(КПКВК МБ)

0724
(КФКВК)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

____________ Надання екстреної та швидкої медичної допомоги населенню
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень - 109898.80 тис, гривень, у тому числі із загального фонду - 109898,80 тис, гривень, та зі спеціального фонду • 0,00 тис, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
1. Конституція України ;
2. Закон України від 21.12.2016 №1801-VII "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Закон України від 19.11.1992 №2801-XIі "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7Л/1І "Про обласний бюджет на 2017 рік";

5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 Ne 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх 
виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

6. Мета бюджетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

7. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№з/п КПКВК 'КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№ і/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд

спец.
фонд разом

1 1412110 0724
Надання екстреної та швидкої медичної допомоги 

хворим при станах і захворюваннях, що загрожують 
життю

109898,8 0,0 109898,8

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис, гри)
Найменування регіональної цільової програми та 

підпрограми КПКВК загаль-ний
ф.,Н. спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412110 - -
Регіональна цільова програма № 2 1412110 - - -

Разом регіональні програми 1412110 - - -
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

Джерело
інформації

Значення показників
№ з/п Показники Одиниця виміру загальний

фонд
спеціальний

фонд
Завдай огн хворим при станах і захворюваннях, що

1. Показники затрат: зведення
кількість установ од планів по 1
кількість штатних одиниць од. мережі, штатах 1504,0 -
кількість медичних бригад од. 98,0 -

2. Показники продукту:
кількість виїздів за викликами од зведення 290000 -
число осіб, яким надано 
допомогу амбулаторно та при 
виїздах

осіб планів по 
мережі, штатах 
і контингентах

295000

3. Показники ефективності:

середньодобове число виїздів 
бригади ШМД

од розрахунок 8,0 -

кількість виїздів на одну 
бригаду швидкої медичної 
допомоги

од. 2959 "

середній час доїзду медичної 
бригади до хворого

хв. 12,0 -
4. Показники якості:

динаміка смертності до 
приїзду бригади ШМД 
порівняно до попереднього 
Г'""

% розрахунок

5,0
динаміка смертності в процесі 
транспортування хворого 
бригадою ШМД порівняно до 
попереднього року

%

16,00

11. Джерела ф інансування інвестиційних проектів (програм):

Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на План видатків звітного періоду
____________(тис, грн)

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування
12~

Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту

снец. фонд
10

загального фонду

разом

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації
(ініціали та прізвище)
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 

(найменування місцевого фінансового органу)

2 -( ? /;

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

1.

2.

3.

1400000
(КПКВК МБ) 

1410000
(КПКВК МБ) 

1412130 0722
(КПКВК МБ) (КФКВК)

4. Обсяг бюджетних призначень

_________Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації__________
(найменування головного розпорядника)

_________Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації__________
(найменування відповідального виконавця)

__________ Спеціалізована амбулаторно - поліклінічна допомога населенню__________
(найменування бюджетної програми)

19446,30 тис, гривень, утому числі із загального фонду - 18173,80 тис, гривень та зі спеціального фонду - 1272,50 тис, гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :
1. Конституція України ;
2. Закон України від 21.12.2016 №1801Л/ІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Закон України від 19.11.1992 №2801-XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7Л/ІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

6. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

7. Підпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
№  з/п КПКВК к ф к в к Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
____ ______________________ ______________________________________________________________________ __________ (тис, грн)

№  з/п КПКВК КФКВК. Підпрограма/завдання бюджетної програми загальний
фонд спец, фонд разом

1 1412130 0722
Забезпечення надання населенню спеціалізованої 

амбулаторно - поліклінічної допомоги
18173,8 1272,5 19446,3
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9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:
(тис.грн.)

Найменування регіональної цільової 
програми та підпрограми к п к в к загальний

фонд спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412130 - - -
Регіональна цільова програма № 2 1412130 - - -

Разом регіональні програми 1412130 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники
Одиниця

виміру
Джерело

інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Завдання : Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно - 

* поліклінічної допомоги
1. Показники затрат:

кількість установ од. зведення 
планів по 
мережі, 
штатах і 

контингентах

5
кількість штатних 
одиниць, з н и х :

од. 2 3 5 ,2 5 14,0

лікарів поліклінічних 
відділень

47 ,25 5,25

кількість ліжок у денних 
стаціонарах

од. 25 25

2. Показники продукту:

кількість лікарських 
відвідувань

тис. од зведення 
планів по 
мережі, 
штатах і 

контингентах

172,8 -

кількість виданих 
сертифікатів шт. - 16750

кількість ліжко-днів у 
денних стаціонарах

тис. од
6,23 6 ,23

3 . Показники
ефективності:
навантаження на одну 
лікарську посаду в 
поліклінічних 
відділеннях

0$іб розрахунок 3657,1

завантаженість 
ліжкового фонду

дн. 2 49 2 49

лікування в денному 
стаціонарі одного

дн.

розрахунок 17,0 17,0
4. Показники якості:

захворюваності з 
тимчасовою втратою 
працездатності та 
первинний вихід на 
інвалідність

%

розрахунок



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Інвестиційний проект 1
Надходження із загального 
фонду бюджету__________

Інші джерела фінансування

Інвестиційний проект 2
Надходження із загального

__фонду бюджету__________
Запозичення до місцевого

__бюджету________________
ВСЬОГО

Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року_____

загальний
Фонд спец, фонд разом

Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту

загальник
__Ф"” Д__

спец, фонд

їо

разом

Пояснення, що 
характеризують джерела 

фінансування 
_

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

___в в- ДУДк°___
(ініціали та прізвище)

План видатків звітного періоду

загальний
_Ф22ІД__

6

спец, фонд

7

разом

8



ЗАТВЕРДЖЕНО
Н аказ
Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА

(найменування головного розпорядника коштів )

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

1. 1400000 
(КПКВК МБ)

2. 1410000 
(КПКВК МБ) 

3.1412140

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА
(найменування відповідального виконавця)

0722 Надання стоматологічної допомоги населенню.
(найменування бюджетної програми)(КПКВК МБ) (КТФКВК)

4. Обсяг бюджетного призначення -  16028,60 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  6901,60 тис.гривень та 
спеціального фонду -  9127,0 тис.гривень.

5.Підставп для виконання бюджетної програми
- Конституція України;
- Закон України від 21.12.2016 № 1801- VII «Про Державний бюджет України на 2017 рік»;
- Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
- Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII «Про обласний бюджет на 2017 рік»;
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 « Про деякі питання запровадження програмно-цільового 

методу складання та виконання місцевих бюджетів »;
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- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження 
Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі 
«Охорона здоров’я».

6. Мета бюджетної програми -  підвищення рівня надання медичної стоматологічної допомоги та збереження здоров’я 
населення області.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

• № кпквк. КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№ КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

. 1 1412140 0722 Забезпечення надання належної лікувально- 
оздоровчої та профілактичної стоматологічної 
допомоги населенню

6901,6 9127,0 16028,6

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис. г р н )
Найменування регіональної 

цільової програми та 
підпрограми

кпквк Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма 
№ 1

1412140 - - -

Регіональна цільова програма 
№ 2

1412140 - - -

Разом регіональні програми 1412140 - -
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10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№
з/п

Показники Одини
ця
виміру

Д ж ер ел о
ін ф ор м ац ії

Значення
показників

загальний
фонд

Спеціаль
ний фонд

Забезп еч ен н я  надання н ал еж н ої л ік увал ьно-оздоровч ої та  
проф ілактичн ої стом атол огіч н ої д о п о м о ги  населен ню

Показники затрат

1 Кількість закладів од. Зведення 
планів по 
мережі, 
штатах і 
континентах

1 1

2 Кількість штатних 
одиниць:

ОД. 136,75 73,25

Показники продукту

1 Кількість
лікарських
відвідувань

ти с.од . Зведення 
планів по 
мережі, 
штатах і 
контингентах

133,6 27,7

2 Чисельність осіб, 
яким проведена < 
планова санація

осіб Статистична
звітність

20700 X

3 Кількість протезува
нь

од. X 3900

Показники ефективності

1 Навантаження на 1 
лікаря-стоматолога

од. Розрахунок 2685 1179



11. Джерела фінансування інвестиційних проектів:

Код Н айменування 
дж ерел надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом загальний
фонд

спец.
фонд

разом

Інвестиційний проект 1
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X

Інвестиційний проект 2
Надходження із 
загального фонду

X X X

Інші джерела 
фінансування

X X X

В С Ь О Г О ---------

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ
Управління охорони  здоров’я Чернігівської облдержадміністрації

(найменування головного розпорядника коштів )

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації

(найменування місцевого фінансового органу)

ZCVfkoujb  S X  / / У

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету 

Чернігівської області на 2017 рік

1. 1400000
(КПКВК МБ)

2. 1410000 
(КПКВК МБ)

3. 1412190
(КПКВК МБ)

щ

4. Обсяг бюджетних призначень -  6 852,0 тис. гривень, у тому числі загального фонду -  6 852,0 тис. гривень та спеціального фонду -  0,0 тис. гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України;
2. Закон України від 21.12.2016 № 1801 - VII « Про державний бюджет України на 2017 рік»;
3. Закон України від 19.11.1992 № 2801-ХІІ «Основи законодавства України про охорону здоров’я»;
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/VII « Про обласний бюджет на 2017 рік » ;

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи
(КФКВК) (найменування бюджетної програми)



5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів»;

6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров’я України від 26.05.2010 №283/437 «Про затвердження Типового 
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров’я».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення проведення належної медико -соціальної експертизи

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

N2 з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис. грн)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

1 1412190 0763 Надання обґрунтованих висновків щодо 
наявності та рівня стійкої втрати працездатності 

освідчуваних осіб

6852,0 0,0 6852,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

(тис. грн)

Найменування регіональної 
цільової програми та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма № 1 1412100 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1412100 “ - -

Разом регіональні програми 1412100 “ - -



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№
з/п

Показники Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення показників
загальний фонд спец, фонд

Завдання : надання обґрунтованих висновків щодо наявності та втрати працездатності освідчуваних осіб

1 Затрат
Кількість закладів Од. Зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах

1

Кількість штатних одиниць, 
в т.ч. лікарів

Од. 110,75
61,0

2 Продукту
Кількість приведених освідчень первинно скерованих на МСЕК 
Кількість проведених освідчень , скерованих на МСЕК на переосвідчення 
Кількість випадків переходу з групи на групу інвалідності 
Кількість випадків зняття групи інвалідності 
Кількість випадків встановлення первинної інвалідності

Од. Статистична звітність 6000
14000
1700

4000

•

3 Ефективності
Кількість проведених освідчень на одного лікаря Од. Розрахунок 328

Вартість одного освідчення грн.. Розрахунок 343

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис. грн)

Код Найменування джерел 
надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017року

План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

Пояснення, що 
характеризують 

джерела 
фінансування

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний проект 
(програма) 1

Надходження із загального 
фонду бюджету

X X X

Інші джерела фінансування X X X X X X



4

Інвестиційний проект 
(програма) 2
Надходження із загального 
фонду бюджету

X X X

Інші джерела фінансування X X X X X X

всього

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

___В. В. Дудко
(ініціали та прізвище)

ГПО»

*



Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

і наказ

Департамент фінансів Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)

ПАСПОРТ 
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік

/ X  і Ґ Р

1.

2.

1400000
(КПКВК МБ) 

1410000
(КПКВК МБ)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця)

3. 1412200
(КПКВК МБ)

0763
(КФКВК)

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом,централізовані бухгалтерії,
___________________групи централізованого господарського обслуговування_____________________

(найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 2161,00 тис, гривень, у тому числі загального фонду - 2161,00 тис, гривень та спеціального фонду - 0,0 тис.гривень

5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Конституція України ;

2. Закон України від 21.12.2016 №1801-\/ІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
3. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я” ;
4. Рішення обласної ради від 20.12.2016 N1® 3-7Л/ІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
5. Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих 
бюджетів;
6. Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 № 283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних 
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я".

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, безперебійного та якісного функціонування закладів охорони здоров'я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№ з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



2

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№  з/п к п к в к КФ КВ К П ідпрограма /  завдання бюджетної програми загальний
фонд

спец.
фонд

разом

1 1412200 0763
Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, 

ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією 
приміщень закладів охорони здоров'я

2161,0 0,0 2161,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис.грн.)
Найменування регіональної цільової 

програми та підпрограми КПКВК загальний
фонд спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412200 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1412200 - - -

Разом регіональні програми 1412200 - - -

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Спеціальний

фонд
Завдання : Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та 

експлуатацією приміщень закладів охорони здоров'я

1. Показники затрат:
кількість установ од. зведення 

планів по 
мережі, 
штатах і 

контингентах

1 -
кількість штатних одиниць од. 21 -
кількість закладів, що 
обслуговуються

од. 856 "

площа приміщень, що 
обслуговуються

кв.м 823168 -

2. Показники продукту:
кількість установ, де проведено 
реконструкцію чи капремонт

од. статистична
звітність

15 "

площа відремонтованих 
приміщень

кв.м 8200,0
чь

3. Показники ефективності:
затрати на супровід ремонту 1 
м2 приміщень

грн.. розрахунок 263,5 -

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, грн)

Код
Найменування джерел 

надходжень

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації проекту
Пояснення, що 
характеризуют 

ь джерела 
фінансування

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом загальний
Фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 • 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний проект 1

Надходження із загального фонду 
бюджету X X X X

Інші джерела фінансування X X X



з

Інвестиційний проект 2
Надходження із загального фонду 
бюджету X X X X

Інші джерела фінансування X / X
В СЬО ГО

— / 4 ^  ' А

Начальник Управління охорони здоров' 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

ГДРПОІ

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

П А С П О РТ  
бю дж етної програм и обласного бю дж ету Ч ернігівської області на 2017 рік

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу)

1. 1400000 Управління охорони з д о р о в ' я  Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВКМБ) - і  ( найменування головного розпорвдннка)

2. 1410000 Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації
(КПКВК МБ) ( найменування відповідального розпорядника)

3. 1412220 .
(КПКВК МБ)

0763 Інші заходи в галузі охорони здоров'я
(КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 
у тому числі загального фонду - 
та спеціального фонду -

5. Підстави для виконання бюджетної 
програми:

40620,00 тис. гривень,
36560,60 тис. гривень,
4059,40 тис. гривень.

- Конституція У країни;
- Закон України від 21.12.2016 № 1801-УІІ "Про Державний бюджет України на 2017 рік";
- Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я" ;
- Закон України "Про державний матеріальний резерв”;
- Закон України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 № 796-ХІІ в редакції 

Закону від 07.12.2000 №2120-111;
- Рішення сесії обласної ради від 20.12.2016 №  3-7ЛШ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №  836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 

виконання місцевих бюджетів";
- Наказ Міністерства фінансів та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №  283/437 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у  галузі "Охорона здоров'я";
- Постанова Кабінету Міністрів України від 31.05.2006 №761 «Про затвердження Державної програми запобігання та лікування серцево-судинних та судинно-мозксвих

захворювань на 2006-2010 роки».

6. Мета бюджетної програми : Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



/
2

8. Обсяги ф інансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

(тис, грн)

№ і/п кпквк КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми загальний
фонд спец, фонд разом

1 1412220 0763
Встановлення причин достовірності 
ненасильницької та насильницької смерті.

16075,00 7,8 16082,8

2 1412220 0763
Інформаційно-аналітичне забезпечення закладів 
охорони здоров'я та забезпечення зберігання 
матеріальних цінностей мобрезерву

9787,20 30,0 9817,2

3 1412220 0763 Забезпечення надання стоматологічної 
допомоги пільговій категорії населення

650,00 0,0 650,0

4 1412220 0763
Забезпечення швидкої медичної допомоги 
медикаментами та виробами медпризначення 3699,70 0,0 3699,7

5 1412220 0763
Забезпечення закладів охорони здоров'я 
лікарськими засобами для інгаляційної анестезії 508,70 0,0 508,7

6 1412220 0763
Запобігання та лікування серцево - судинних 
захворювань 4200,00 0,0 4200,0

7 1412220 0763

Забезпечення лікування громадян, 
захворювання яких пов'язані з наслідками 
Чорнобильської катастрофи у стаціонарах 
лікувальних закладів охорони здоров’я

1640,00 0,0 1640,0

8 1412220 0763

Надання населенню високоспеціалізованої 
медичної допомоги в області нейрохірургії, 
судинної хірургії (придбання ангіографічного 
комплексу)

0,00 4021,6 4021,6

Всього 36560,6 4059,4 40620,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконую ться у складі бюджетної програми

Найменування регіональної 
цільової програми та підпрограми КПКВК загаль

ний фонд спец, фонд разом

Регіональна цільова програма № 1 1412220 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1412220 - - -

Разом регіональні програми •1412220 - - -
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10. Р е з у л ь т а т и в н і  показники  бю дж етної програм и  у розрізі п ідпрограм  т а  завдань

№ з/п Показники
Одиниця

виміру Джерело інформації

Значення показників

загальний
фонд

спец, фонд

Завдання : Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті

1 Показники затрат :

кількість установ од. зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

2 X

кількість штатних одиниць в т. ч. од. 324,75 X

лікарів од. 103,25 X
2 Показники продукту :

кількість проведених розтинів од. 3920 X

кількість проведених мі кро-гістологічних та інших досліджень од.
статистична звітність

388930 X

3 Показники ефективності :

кількість проведених розтинів і досліджень на одного лікаря од. розрахунок 3805 X

Завдання : Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров'я та забезпечення зберігання
матеріальних цінностей мобрезерву

1 Показники затр ат :
кількість установ од. зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах

2 X

кількість штатних одиниць од. 146,75 X

2 Показники продукту :
площа приміщень для зберігання матеріальних цінностей 
мобрезерву м.кв. 9323 X

кількість звітних форм од. 165 X

кількість аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників од.
статистична звітність

3757 X

кількість проведених ревізій, перевірок, участі у комплексних 
комісіях

од. 7 X

3 Показники ефективності:
кількість звітних форм на одного працівника од. розрахунок 34,0 X

кількість аналітичних довідок, методрекомендацій, довідників на 
одного працівника

од. розрахунок 213 X

відсоток осіб, що отримали пільговефубопротезування, до тих, 
що перебувають на черзі % розрахунок 8,0 X

втрати при зберіганні матеріальних цінностей мобрезерву % розрахунок 0 X

Завдання : Забезпечення надання стоматологічної допомоги пільговій категорії населення

1 Показники затр ат :
кількість установ | од. мережа 1 X

2 Показники продукту :
кількість пільгових протезувань | од. стат. звітність 600 X

3 Показники ефективності:
відсоток осіб, що отримали пільгове зубо про тезування, до тих, 
що перебувають на черзі % розрахунок 8,0 X

Завдання : Забезпечення швидкої медичної допомоги медикаментами та виробами медпризначення

1 Показники затр ат :

кількість установ од. мережа 1 X

видатки на забезпечення швидкої медичної допомоги 3699,7 X





2 Показники продукту:

число осіб, яким буде надано медичну допомогу під час виїзду 
бригади швидкої медичної допомоги

осіб
статистична звітність 295000 X

3 Показники ефективності:
вартість медикаментів на 1 особу, якій буде надано медичну 
допомогу під час виїзду бригади грн. розрахунок 12,54 X

Завдання : Забезпечення лікування громадян, захворювання яких пов'язані з наслідками Чорнобильської 
катастрофи у стаціонарах лікувальних закладів охорони здоров'я

1 Показники затр ат :

Чисельність осіб, інформаціящодо яких зберігається у 
автоматичному вигляді у Державному реєстрі осіб України, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи станом на 
01.01.2017

осіб
Звіт Національного 

реєстру 71673 X

2 Показники продукту :
Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
осіб, які забезпечені лікарськими засобами при лікуванні у 
стаціонарах спецзакладів охорони здоров'я

осіб
статистична звітність 2150 X

3 Показники ефективності :
Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами 1 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи грн. розрахунок 762,80 X

Завдання : Забезпечення закладів охорони здоров'я лікарськими засобами для інгаляційної анестезії

1 Показники затр ат :
Кількість установ, які проводять лікування хворих з 
використання лікарських засобів для інгаляційної анестезії

од.

Наказ УОЗ про 
розподіл лікарських 

засобів, закуп, у 
централізов. порядку

8 X

2 Показники продукту :
Кількість проведених операцій з використання лікарських засобів 
для інгаляційної анестезії од. статистична звітність 920 X

3 Показники ефективності:
Середні витрати на проведення однієї анестезії грн. розрахунок 553,0 X

Завдання : Запобігання та лікування серцево - судинних захворювань

1 Показники затр ат :
Кількість закладів, в яких проводяться тромболізіси

од.
Наказ УОЗ про 

розподіл тромболіт. 30 X

Кількість закладів, які проводять оперативні втручання на серці
од. рахунок коштів обл. 

бюджету 1 X

2 Показники продукту:
Чисельність осіб, які потребують проведення тромболізісу осіб

статистична звітність
245 X

Кількість оперцій з використанням спеціалізованих 
кардіопрепараті в од. 115 X

3 Показники ефективності:
Середні витрати на 1 особу, що потребує тромболізісу грн. розрахунок 26000,0 X
Середні витрати на спеціалізовані кардіовироби для проведення 
однієї операції грн. розрахунок 21500,0 X
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Завдання : Надання населенню високоспеціалізованої медичної допомоги в області нейрохірургії,
судинної хірургії

1 Показники затрат:
Кількість закладів, які будуть надавати високоспеціалізовану 
медичну допомогу

ОД. 1 X

2 Показники продукту :
Кількість осіб, які потребують високоспеціалізованої медичної 
допомоги в області нейрохірургії, судинної хірургії

осіб внутрішній
облік 600 X

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів:

Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

План видатків звітного 
періоду

Прогноз видатків до кінця 
реалізації проекту

Пояснення,
що

Код Найменування джерел надходжень загальний
фонд спец, фонд разом

загальний
фонд

спец
фонд разом

загальний
фонд

спец.
фонд

разом
характеризую 

ть джерела 
фінансування

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Інвестиційний проект 1
Надходження із загального фонду бюджету X X X X

Інші джерела фінансування X X X
Інвестиційний проект 2
Надходження із загального фонду бюджету X X X
Запозичення до місцевого бюджету X . . _ _ X X

ВСЬОГО /У с * * и
Начальник Управління охорони здоров'я 

ПОГОДЖЕНО : 

Директор Департаменту фінансів



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА
(найменування головного розпорядника коштів)

і наказ

Департаменту фінансів Чернігівської ОДА

(найменування місцевого фінансового органу)

Ж? с т и г *  £с?-Г7Ьоісу № / у  / /9

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного 

бюджету Чернігівської області на 2017 рік.

1. 1400000 Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної держяттміністраттії
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління охорони здоров’я Чернігівської обласної держадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

3. 1414060 0824 Бібліотеки
(КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної гфограми)

*

4. Обсяг бюджетних призначень -  1352.00 тис, грн.. у тому числі із загального фонду - 1283.20 тис, грн.. та зі спеціальною фонду - 68.80 тис, грн..

5. Підстави для виконання бюджетної програми:
- Закон України «Про Державний бюджет України на 2017 рік»
- Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» №32 від 27.01.1995 р. із змінами і доповненнями
- Спільний наказ Міністерства фінансів та Мінкультури України від 01.10.2010 № 1150/41 «Про затвердження Типового переліку бюджетних 
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Культура»
- Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та 
виконання місцевих бюджетів»
- Рішення обласної ради «Про обласний бюджет на 2017 рік» від 20.12.2016 р.
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6. Мета бюджетної програми:

Забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування, загальну доступність до інформації та культурних цінностей, що збираються, 
зберігаються, надаються в тимчасове користування бібліотеками.

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ к п к в к КФКВК Назва підпрограми

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис.грн.)

№ КП КВ К КФ КВ К Підпрограма / завдання бюджетної програми Загальний
фонд

Спец.
фонд

Разом

1 1414060 0824 Забезпечення прав громадян на бібліотечне 
обслуговування, загальну доступність до інформації та 
культурних цінностей, що збираються, зберігаються, 
надаються в тимчасове користування бібліотеками

1283,2 68,8 1352,0

9. Перелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми

(тис, грн )
Найменування регіональної 

цільової програми та підпрограми
КПКВК Загальний

фонд
Спец.
фонд

Разом

Регіональна цільова програма №  1 1414060 “ “ “

Регіональна цільова програма №  2 1414060 -

Разом регіональні програми 1414060 “ ”



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

№
з'п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації Значення показників
загальний фонд спец.. фонд Разом

1 Затрат:
Кількість установ (бібліотек) од. зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах установ, 

що фінансуються з 
місцевих бюджетів

1 1
Середнє число окладів (ставок), усього од. 16,5 16,5
Середнє число окладів (ставок), керівних працівників од. 1 1

Середнє число окладів (ставок) спеціалістів од. 13 13
Середнє число окладів (ставок) робітників од. 1 1
Сере дне число окладів (ставок) обслуговуючого та технічного персоналу од. 1,5 1,5

2 Продукту:
Число читачів тис.осіб зведення планів по 

мережі, штатах і 
контингентах установ, 

що фінансуються з 
місцевих бюджетів

5,05 5,05
Бібліотечний фонд тис. примір 174,9 174,9
Бібліотечний фонд тис. грн. 373,4 373,4
поповнення бібліотечного фонду тис. примір. 0,6 0,6
поповнення бібліотечного фонду тис. грн. 50,0 50,0
списання бібліотечного фонду тис. примір. 3,0 3,0
списання бібліотечного фонду тис. грн. 2,1 2,1
кількість книговидач тис.од. 123,0 123,0

3 Ефективності:

Ч

Кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку) од. розрахунок 10696
Кількість книговидач на одного бібліотекаря (ставку) од. розрахунок 10696 10696
Середні затрати на обслуговування одного читача грн. розрахунок 254,1 254,1
Середні витрати на придбання одного примірника літератури 
(книги, журнала, газети)

грн.. розрахунок 60,0 60,0

4 Якості:
Динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього року

% розрахунок 66,7 66,7

Динаміка збільшення кількості книговидач в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього року

% розрахунок 0 0
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11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
(тис, гри)

Найменування джерел надходжень Касові видатки станом на 
1 січня 2017 року

загальним

фонд
спеціальний

фонд
разом

План видатків звітного періоду

загальним
фонд

спеціальним
фонд

рззом

Прогноз видатків до кінця реалізації 
проекту

загальним 
о о і щ

спеціальним
фонд

разом

Пояснення., що характеризують 
джерела фінансування

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ПРОЕКТ № 1

Надходження із загального фонду 
бюджету

Інші джерелз фінансування

ІНВЕСТИЦІЙНИЙ п р о е к т  № 2

Надходження із загального фонду 
бюджету

Інші джерелз фінансування

ВСЬОГО

П.П. Гармаш
(ініціали та прізвище)

В .В. Дудко
(ініціали та прізвище)

Начальник Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації

ПОГОДЖЕНО :
*

Директор Департаменту фінансів 
облдержадміністрації

( ПІДПИС )


