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Пояснювальна записка 

 до показників обласного бюджету на 2018 рік по напрямках, 

підпорядкованих Управлінню охорони здоров'я  

 

Охорона здоров’я. 
На утримання обласних лікувально-профілактичних закладів у 2018 

році за рахунок медичної субвенції з Державного бюджету передбачається 

направити 684 403,3 тис. гривень. В цілому обсяг медичної субвенції на      

61872,3 тис грн. більший за орієнтовний обсяг видатків (крім енергоносіїв) 

поточного року. В той же час тільки фонд заробітної плати у 2018 році 

збільшиться на 76 600 тис гривень.   

З обласного бюджету на охорону здоров'я буде направлено         

60 600,0 тис. грн. на виплату заробітної плати з нарахуваннями, 74 700,0     

тис грн. на проведення розрахунків за спожиті енергоносії та комунальні 

послуги та 3822,4 тис. грн. – на проведення капітальних ремонтів дахів 

обласної психоневрологічної лікарні, ІІ поверху І корпусу обласного 

дитячого санаторію «Пролісок» та реконструкцію даху нового корпусу 

обласного кардіологічного диспансеру.  

Крім цього в обсязі медичної субвенції враховані цільові видатки на: 

- закупівлю лікарських засобів для лікування постраждалих від аварії 

на ЧАЕС – 1623,5 тис. грн. (2017 рік – 1640,0 тис грн.), зменшення на 16,5 

тис. грн; 

- закупівлю ліків для хворих на цукровий і нецукровий діабет – 18277,6 

тис. грн. (2017 рік  – 15911,0 тис грн.), збільшення на 2366,6 тис. грн.; 

- лікування хворих з хронічними захворюваннями нирок методом 

гемодіалізу – 41 806,2 тис. грн. (2018 рік – 41839,7тис. грн.), зменшення на 

33,5 тис. грн.; 

- здійснення допомоги ВІЛ-інфікованим дітям – 438,6 тис. грн. (рівень 

минулого року). 

Також області надані цільові субвенції   на: 



- відшкодування вартості лікарських засобів за Урядовою програмою 

«Доступні ліки» - 26631,2 тис. грн. (2017 рік -  18767,7 тис. грн.), збільшення 

на 7863,5 тис. грн.; 

- придбання витратних матеріалів для інгаляційної анестезії – 505,3 тис. 

грн. (2017 рік – 508,7 тис. грн.), зменшення на 3,4 тис. грн.; 

- придбання лікарських засобів та витратних матеріалів для швидкої 

допомоги – 3674,9 тис. грн. (2017 рік – 3699,7 тис. грн.), зменшення на 24,8 

тис. гривень.    

 

З метою раціонального використання цільових коштів Управлінням 

зроблені розрахунки та розподіли  щодо передачі призначень для  закупівлі 

ліків для хворих на цукровий і нецукровий діабет та відшкодування вартості 

лікарських засобів за Урядовою програмою «Доступні ліки» між районами, 

містами та об’єднаними територіальними громадами області.  

Також  міському бюджету міста Чернігова буде передано 13440,0 тис. 

грн. цільових коштів для лікування хворих з хронічними захворюваннями 

нирок методом гемодіалізу. 

При розподілі обсягу медичної субвенції на заробітну плату 

враховувалося підвищення розміру мінімальної заробітної плати з 3200 грн 

до 3723 грн та розміру І тарифного розряду з 1600 грн до 1962 грн. В цілому  

ріст фонду заробітної плати становитиме, в середньому, 14,6%. Враховуючи 

додаткові кошти обласного бюджету дефіцит фонду заробітної плати 

становитиме  9 330,0 тис грн. (0,2 місячних фонди заробітної плати). 

При формуванні призначень на харчування хворих враховано 

підвищення вартості 1 ліжко-дня до 32 грн по протитуберкульозних 

диспансерах (норма 104 грн), дитячих санаторіях – 80 грн (норма 102 грн), 

будинку дитини – 50 грн, госпіталю для ветеранів – 55 гривень. 

 

По медикаментах  передбачені кошти: 

1.  на забезпечення лікуванням хворих із хронічними захворюваннями 

нирок, із врахуванням залишків  на 01.01.2018 року та централізованих 

надходжень у 2018 році: 

- методом гемодіалізу – 33,2 млн грн. (повна потреба 49,9 млн грн.); 

-   методом перитонеального діалізу – 2,5 млн грн. (повна потреба 9,2 

млн грн.); 

- забезпечення імуносупресивними препаратами хворих із 

трансплантованими органами – 0,8 млн грн. (повна потреба 2,0 млн грн.); 

2.  закупівлю хіміопрепаратів для онкодиспансеру – 2,3 млн грн.; 

3. закупівлю лікувального харчування для дітей, хворих на 

фенілкетонурію – 1,2 млн грн.; 

4. закупівлю слухових апаратів – 300,0 тис. грн (дитячих – 200,0 тис. 

грн., дорослих – 100,0 тис. грн.) та ендопротезів – 200,0 ти. грн.  

 

По інших видатках враховано підвищення вартості паливно-

мастильних матеріалів, запчастин та ремонт двигуна для центру екстреної  



медичної допомоги (біля 4,0 млн грн.), ремонт комп’ютерної трубки для 

онкодиспансеру (2,5 млн грн.), ремонт пожежної сигналізації для дитячого 

санаторію «Пролісок» (600,0 тис. грн.), підвищення вартості послуг з 

позавідомчої охорони  та прання (понад 1,7 млн грн.).  

Потреба по енергоносіях обрахована виходячи із фактичного 

споживання та діючих тарифів. 

Тарифи:    01.2017 10.2017 11.2017 

 

Облтеплокомуненерго   1462,03 1462,03 2015,32 

Технова    1648,48 1648,48 1832,17 

Прилукитеплокомуненерго 1266,62 1266,62 1998,62 

Водопостачання   16,2  17,68  17,68 

Електроенергія   2,49  2,53   2,53 

Газопостачання   9,67924 10,19724 10,87164 

 

Вкрай нагальним залишається питання проведення розрахунків з 

постачальниками закупленого у 2012 році  за рахунок «Субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, на придбання медичного 

обладнання (мамографічного, рентгенологічного та апаратів ультразвукової 

діагностики) вітчизняного виробництва» флюорографічного обладнання. 

На сьогодні, залишається непроплаченою заборгованість за поставлене 

медичне обладнання ТОВ «Ілантамед».  Враховуючи, що 5 вересня 2017 року 

Господарським судом Чернігівської області задоволений позов ТОВ 

«Ілантамед» про стягнення з Управління охорони здоров'я 2096,5 тис. грн. 

компенсаційних нарахувань (судового збору, 3% річних та компенсаційних 

нарахувань), загальна сума боргу за отримані у 2012 році 2 пересувні 

флюорографи становить 5072,2 тис. грн.   

 

Освіта. 

По  підпорядкованих Управлінню закладах освіти враховано 

підвищення заробітної плати, стипендіального фонду на 18% та придбання 

матеріалів для проведення своїми силами  ремонту чоловічого туалету в 

Новгород-Сіверському медичному училищі (100,0 тис. грн.), утеплення стін 

ІІ корпусу Прилуцького медичного училища (50,0 тис. грн.) та проведення 

поточного ремонту аварійної стіни ІІ корпусу Ніжинського медичного 

коледжу. 

Для вищих медичних закладів освіти І – ІІ рівнів акредитації в 

необхідному обсязі передбачені асигнування по грошовому забезпеченню 

студентів з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 

на виплату одноразової грошової допомоги в розмірі п'яти прожиткових 

мінімумів випускникам медичних спеціальностей, які будуть 

працевлаштовані в медичних закладах сільської місцевості.   

На сьогодні існує потреба у придбанні для Чернігівського базового 

медичного коледжу легкового автомобіля (300,0 тис. грн.), муляжів, 

тренажерів, комп’ютерної техніки, учбової літератури для усіх навчальних 



закладів (400,0 тис. грн.)  проведення капітального ремонту аварійної 

роздягальні Н.- Сіверського медучилища (200,0 тис. грн.) та виготовлення 

проектно-кошторисної документації на ремонт даху І корпусу Прилуцького 

медичного училища. 

 

Культура.    
 

В підпорядкуванні управління охорони здоров’я функціонує обласна 

науково-медична бібліотека.  

На її утримання у 2018 році із загального фонду бюджету планується 

направити 1401,3 тис. грн., що на 118,1 тис. грн. (9,2%) більше призначень 

2017 року.  

На проведення розрахунків із працівниками по заробітній платі з 

нарахуваннями (КЕКВ 2110, 2120) буде направлено 1230,1 тис. грн. або на  

106,0 тис. грн. (9,4%) більше видатків поточного року. 

Потреба по енергоносіях обрахована виходячи із фактичного 

споживання та діючих тарифів. 

Закладу вкрай потрібні кошти на поповнення бібліотечних фондів (70,0 

тис. грн.) та проведення робіт по теплореновації (заміна вікон, утеплення 

стін) -  144,7 тис. гривень.   

 

 

 

Заступник начальника      А.І.Здор 
 


