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2017 року м. Чернігів № ! ґл  з

Про внесення змін до паспорта 
бюджетної програми 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 розпоряджень голів обласної державної 
адміністрації і обласної ради від 23.06.2017 № 46 «Про виділення коштів», від 
10.07.2017 № 49 «Про внесення змін до показників обласного бюджету »

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації за КПКВК 1416410 «Реалізація інвестиційних 
проектів», виклавши його в новій редакції, що додається.

Начальник Управління охорони 
здоров’я обласної 
адміністрації

Директор Департаменту фінансів 
обласної державної адміністрації

П.П. Гармаш В.В. Дудко



ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2017 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ

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

і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації_____

(найменування місцевого фінансового органу)
_____ 23 лютого 2017 року_____ № 39/32 (зі змінами)
(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та 
Депаратменту фінансів Чернігівської ОДА від

___ 1400000_____ _________ Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(К П К В К  М Б ) (найменування головного розпорядника)

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації1410000
(КПКВК М Б ) (найменування відповідального виконавця)

_____ 1416410________ 0470 _____ __________________ Реалізація інвестиційних проектів_______________________
(КПКВК М Б ) (КТФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 15248,035 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. гривень та зі спеціального фонду - 15248,035 тис.гривень
5. Підстави для виконання бюджетної програми :

1. Закон України від 19.11.1992 №2801-ХІІ "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
2. Рішення обласної ради від 20.12.2016 № 3-7/УІІ "Про обласний бюджет на 2017 рік";
3. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 16.02.2017 № 7, від 16.03.2017 №14, від 04.04.2017 № 24, від 10.05 2017 №30-
4. Розпорядження обласної державної адміністрації та обласної ради від 31.05.2017 № 35, від 12.06.2017 № 42, від 23.06.2017 № 46, від 10.07.2017 № 49.

6. Мета бюджетної програми
Забезпечення розвитку інфраструктури території

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

N КПКВК КФКВК Назва підпрограм

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 1416410 0470 Забезпечення проведення капітального 
ремонту об'єкта 0,0 762,241 762,241



2 1416410 0470 Забезпечення проведення реконструкції 
будівель 0,0 2521,294 2521,294

3 1416410 0470 Придбання капитального обладнання 0,0 4444,50 4444,50

4 1416410 0470 Забезпечення будівництва об'єктів 0,0 6000,00 6000,00

5 1416410 0470 Забезпечення проведення технічного 
оснащення об'єкта 0,0 1520,00 1520,00

Всього 0,0 15248,035 15248,035

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

Найменування регіональної 
цільової програми та КПКВК заг. фонд спец.

фонд
разом

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

X! З/П Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Спеціаль
ний фонд

Завдання 1: Забезпечення проведення капітального ремонту об'єкта
1. Показники затрат:

обсяг видатків на виготовлення проектної 
документації

тис.грн.. проектно - 
кошторисна 

документація

-
48,241

обсяг видатків на капітальний ремонт 
об'єкта

тис.грн.. ■ 714,00

2. Показники продукту:
кількість проектів од. - 2
кількість об'єктів, де планується провести 
капітальний ремонт *

од. ■ 1

площа об'єкта, що планується 
відремонтувати

кв.м „ пкд ■ 1310,58

3. Показники ефективності:
середні витрати на розробку одного 
проекта

тис.грн.. розрахунок ■
24,12

середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта тис.грн.. розрахунок - 0,54
4. Показники якості:

рівень готовності проектної документації % - 100



Завдання 2: Забезпечення проведення реконструкції будівель
1. Показники затрат:

обсяг видатків на реконструкцію будівлі тис.грн.. проектно - 
кошторисна 

документація

- 2121,294
обсяг видатків на виготовлення проектної 
документації

тис.грн.. - 400,00

2. Показники продукту:
кількість проектів од. - 2
кількість об'єктів, які планується 
реконструювати

од. ■ 4

обсяг реконструкції кв.м пкд - 1146,0
3. Показники ефективності:

середні витрати на 1 кв.м реконструкції 
будівлі

тис.грн.. розрахунок -
1,85

середні витрати на розробку одного 
проекта

тис.грн.. розрахунок
200,00

4. Показники якості:
рівень готовності проектної документації % - 90
рівень готовності об'єкта реконструкції % - 100

Завдання 3: Придбання капітального обладнання

1. Показники затрат:
обсяг видатків на придбання обладнання тис.грн.. - 4444,50

2. Показники продукту:
кількість одиниць придбаного обладнання од. - 1

3. Показники ефективності:
середні витрати на придбання одиниці 
обладнання

тис.грн.. розрахунок *
4444,50

Завдання 4: Забезпечення будівництва об'єктів
1. Показники затрат: ’

обсяг видатків на будівництво тис.грн.. пкд - 6000,0
2. Показники продукту:

кількість об'єктів, які планується 
побудувати

од. * 1

обсяг будівництва кв.м пкд - 603,2
3. Показники ефективності:

середні витрати на будівництво одного 
об'єкту

тис.грн.. розрахунок *
6000,00

середні витрати на 1 кв.м будівництва 
об'єкту

тис.грн.. розрахунок
9,947





Завдання 5: Забезпечення проведення технічного оснащення об'єкта
1. Показники затрат:

обсяг видатків на технічне оснащення тис.грн.. пкд - 1520,0
2. Показники продукту:

кількість одиниць придбаного 
комутаційного і комп ' ютерного 
обладнання

од.
4

кількість одиниць придбаного 
програмного забезпечення

од. -
1

3. Показники ефективності:
середні витрати на придбання одиниці 
обладнання

тис.грн.. розрахунок -
77,50

середні витрати на придбання одиниці 
програмного,забезпечення

тис.грн.. розрахунок -
1210,0

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

к п к в к

1

Найменування джерел надходжень 

2

Касові видатки ст  
1 січня 2017 рх

аном на 
эку План видатків звітного періоду Прогноз видатків до кінця 

реалізації проекту

(тис.грн.)

Пояснення, що характеризують 
джерела фінансування

загальний
фонд

3

спеціальний
фонд

4
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціапьни 
й фонд разом

1416410

Оплата пректно-кошторисної документації "Капітальний 
ремонт покрівель будівель КЛПЗ "Чернігівська обласна 
психоневрологічна лікарня" за адресою: Чернігівський 
район, Халявинська сільська рада, 4-ий км Гомельського
шосе, буд.6"
Надходження із бюджету

0,00

7

44,441

8

44,441

9

0,00

10

44,441

11

44,441

12

За рахунок залишку коштів бюджету 
розвитку обласного бюджету, який 
склався станом на 01.01.2017 року

1416410

Пректно-кошторисна документація на "Капітальний ремонт 
покрівель будівель КЛПЗ "Чернігівська обласна 
психоневрологічна лікарня" за адресою: м. Чернігів, вул. І. 
Мазепи, 3"
Надходження із бюджету

- - -

0,00

0,00

44,441

3,800

44,441 

3,80

0,000

0,000

44,441

3,800

44,441

3,80
За рахунок залишку коштів бюджету 

розвитку обласного бюджету, який 
склався станом на 01.01.2017 року

1416410

Капітальний ремонт покрівель будівель КЛПЗ 
"Чернігівська обласна психоневрологічна лікарня" за 
адресою: Чернігівський район, Халявинська сільська рада, 
4-ий км Гомельського шосе, буд.6 
Надходження із бюджету

- - -

и,ии

0,00

3,800

714,00

3,800

714,00

0,000

0,00

3,800

714,00

3,800

714,00
За рахунок вільного залишку коштів 

обласного бюджету станом на 
01.01.2017 року

1416410

Реконструкція будівлі хірургічного корпусу КЛПЗ 
"Чернігівська обласна лікарня" в м. Чернігові вул. 
Волковича, 25 (улаштування рентгенохірургічного блоку 
відділення судинної хірургії)

- - - 0,00

714,00

1929,734

714,00

1929,734

0,00

0,00

714,00

1929,734

714,00

1929,734
За рахунок вільного залишку коштів 

обласного бюджету станом на 
01.01.2017 року



1416410

1416410

1416410

Надходження із бюджету
Виготовлення пректно-кошторисної документації 
Реконструкція приміщень групи "Теремок" під відділення 

паліативної допомоги дітям КЗ МЗС "Прилуцький 
обласний будинок дитини"Надія"
Надходження із бюджету

Виготовлення пректно-кошторисної документації 
"Реконструкція оперативно-диспетчерської служби 

1416410 ^ еР,пг' вського обласного центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф за адресою вул. 
Шевченка, 160, м. Чернігів та її підключення до 
телекомунікацій
Надходження із бюджету

Господарсько-побутовий корпус комунального лікувально- 
профілактичного закладу "Чернігівський обласний 
протитуберкульозний диспансер" по просп. Миру, м. 
Чернігів - реконструкція будівлі
Надходження із бюджету

1416410

Медичний лінійний прискорювач з комплексом обладнання 
для оснащення радіотерапевтичного відділення КЛПЗ 

Чернігівський обласний онкологічний диспансер" м. 
Чернігів, проспект Миру,211

Надходження із бюджету

Будівництво корпусу для лінійного тприскорювача 
диспансеру КЛПЗ "Чернігівський обласний онкологічний 
диспансер" м. Чернігів, проспект Миру,211

Надходження із бюджету

Технічне оснащення оперативно-диспетчерської служби 
(ОДС) Центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф за адресою вул. Шевченка, 160, м. Чернігів"

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування
ВСЬОГО

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

ПОГОДЖЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

50,00

50,00

350,00

350,00

191,56

191,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4444,50

4444,50

6000,00

6000,00

1520,00

50,00

50,00

350,00

350,00

191,56

191,56

4444,50

4444,50

6000,00

6000,00

1520,00

0,00

0,000

0,00

0,000

0,000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1929,734

50,00

50,00

350,00

350,00

191,56

191,56

4444,50

4444,50

6000,00

6000,00

1520,00

1929,734

50,00

50,00

350,00

350,00

191,56

191,56

4444,50

4444,50

6000,00

6000,00

1520,00

За рахунок залишку коштів медичної 
субвенціїз державного бюджету 

обласному бюджету, який склався 
станом на 01.01.2017 року

За рахунок залишку коштів медичної 
субвенціїз державного бюджету 

обласному бюджету, який склався 
станом на 01.01.2017 року

За рахунок вільного залишку коштів 
обласного бюджету станом на 

01.01.2017 року

За рахунок вільного залишку коштів 
обласного бюджету станом на 

01.01.2017 року

За рахунок вільного залишку коштів 
обласного бюджету станом на 

01.01.2017 року

За рахунок вільного залишку коштів 
обласного бюджету станом на 

01.01.2017 року

(ініціали та прізвище)


