ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА
АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З
0 7 ______ 2017 року

м. Чернігів

№

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 розпорядження голови обласної державної
адміністрації від 05.07.2017 № 315 «Про внесення змін до показників
обласного бюджету на 2017 рік»

НАКАЗУЄМО:
Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров’я
обласної державної адміністрації за КПКВК 1412110 «Надання екстреної та
швидкої медичної допомоги населенню», виклавши його в новій редакції, що
додається.

Начальник Управління охорони

Директор Департаменту фінансів

ЗАТВЕРДЖЕНО
Н ак аз

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

Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації
(найменування місцевого фінансового органу)
__________ ЗО січня 2017 року__________№17/19 ( зі змінами)_________
(у редакції наказу Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА та
Депаратменту фінансів Чернігівської ОДА від

ПАСПОРТ
бюджетної програми обласного бюджету Чернігівської області на 2017 рік
1400000
(КПКВК МБ)
2.

1410000
(КПКВК МБ)

3.

1412110
(КПКВК МБ)

4.

Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника)
Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)
0724
(КФКВК)

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

О бсяг бюджетних призначень-

110179,77 тис, гривень, у тому числі із загального фонду

110106,77 тис, гривень, та зі спеціального фонду -

73,00

Підстави для виконання бюджетної програми :
1 Конституція У кр аїн и ;
2 Закон України від 21.12.2016 № 1801-VII "Про Державний бю дж ет 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 бю дж ет на 2017 рік"
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7. Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 07.02.2017 № 5 та від 04.04.2017 № 24
8. Розпорядження голови обласної держадміністрації від 03.03.2017 № 123, від 06.06.2017 № 259, від 05.07.2017 № 315
6.

Мета бю джетної програми

Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
7.
№ з/п

П ідпрограми , спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:
КПКВК

КФКВК
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тис. гривень.

2

8.

Обсяги фінансування бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
(тис, грн)

№ з/п

1

9.

кпквк

КФКВК

П ідпрограма/завдання бюджетної програми

загальний
фонд

спец.

1412110

0724

Надання екстреної та ш видкої медичної допомоги
хворим при станах і захворюваннях, що загрожують
життю

110106,8

73,0

П ерелік регіональних цільових програм, що виконуються у складі бю джетної програми:
іш с . грн;
Найменування регіональної цільової програми та
пілппограмн
Регіональна цільова програма № 1
Регіональна цільова програма № 2
Разом регіональні програми

КПКВК

загаль-ний
Фонд

спец, фонд

1412110

_

_

1412110

-

-

10. Результативні показники бю джетної програми у розрізі підпрограм та завдань
Значення показників
загальний
спеціальний
фонд
фонд
Завд; ння : Надання екстреної та швидкої медичної допомоги хворим при
станах і захво рюваннях, що
1.
Показники затрат:
зведення
кількість установ
планів по
од.
1
мережі, штатах
кількість штатних одиниць
од.
1504,0
і контингентах
кількість медичних бригад
_
од.
98,0
2.
П оказники продукту:
кількість виїздів за викликами
од
зведення
_
290000
планів по
число осіб, яким надано
осіб
мережі, штатах
допомогу амбулаторно та при
295000
виїздах
і контингентах
3.
Показники ефективності:

№ з/п

4.

Показники

середньодобове число виїздів
бригади ШМД
кількість виїздів на однуч
бригаду швидкої медичної
допомоги
середній час доїзду медичної
бригади до хворого
Показники я к о с т і:
динаміка смертності до
приїзду бригади ШМД
порівняно до попереднього
року
динаміка смертності в процесі
транспортування хворого
бригадою ШМД порівняно до
попереднього року

Одиниця виміру

Джерело
інформації

од

розрахунок

од.

8,0

-

2959

■%

хв.

%

разом

1412110

12,0

розрахунок

5,0
%

16,00

-

-

разом

110179,77

з

11.

Джерела фінансування інвестиційних проектів (програм):

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації
ПОГОДЖЕНО :
Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

