
ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА 
АДМІНІСТРАЦІЯ АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я ДЕПАРТАМЕНТ ФІНАНСІВ

Н А К А З

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), розпорядження голів обласної державної 
адміністрації і обласної ради від 31.05.2017 №35 «Про виділення коштів»

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспорта бюджетної програми Управління охорони здоров’я 
обласної державної адміністрації за КПКВК 1412010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню», виклавши його в новій редакції, що 
додається.

Начальник Управління охорони Директор Департаменту фінансів 
здоров’я обласної державної обласної державної адміністрації
адміністрації



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської ОДА____
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської ОДА__________
(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

1. 1400000 Управління о х о р о н и  з д о р о в 'я  Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) ( найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Управління о х о р о н и  з д о р о в 'я  Чернігівської ОДА
(КПКВК МБ) ( найменування головного розпорядника)

3. 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КПКВК МБ) (КФКВК) ( найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень - 169452,504 тис. гривень, 
у тому числі загального фонду - 150945,904 тис. гривень, 
та спеціального фонду - 18506,60 тис. гривень.

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

- Закон України від 19.11.1992 №2801 -XII "Основи законодавства України про охорону здоров'я";
- 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";
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 05.01.2017 № 1, від 16.02.2017 № 8, від 29.03.2017 № 19, від 05.05.2017 № 29;
- Розпорядження голів обласної держадміністрації та обласної ради від 31.05.2017 № 35;
- Розпорядження голови обласної держадміністрації від 22.03.2017 № 148.
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6. Мета бюджетної програми : Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

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

№  з/п КПКВК КФКВК Назва підпрограми



2

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

допомоги
150945,904 18506,60 169452,504

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

(тис, грн)
Найменування регіональної 

цільової програми та підпрограми КПКВК
загаль-ний

фонд
спец.
фонд

разом

Регіональна цільова програма № 1 1412010 - - -

Регіональна цільова програма № 2 1412010 - - -

і Разом регіональні програми 1412010 - - -

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 амбулаторно - поліклінічної та стаціонарної
медичної допомоги

1 Показники за тр 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 
стаціонарах денного 
перебування

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 ефективності:
завантаженість ліжкового 
фонду у звичайних 
стаціонарах

днів

розрахунок

340,0 X

завантаженість ліжкового 
фонду у стаціонарах 
денного перебування

днів 340,0 X

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 фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

(тис, грн)
Касові видатки станом Прогноз видатків до кінця реалізації 

проекту
План видатків звітного періоду Пояснення, що 

характеризують джерела 
фінансуванняспец.разом спец, фонд

Інвестиційний проект 1
Надходження із загального 
фонду бюджету__________

Інші джерела фінансування

Інвестиційний проект 2
Надходження із загального 
фонду бюджету__________
Запозичення до місцевого 
бюджету_______________

ВСЬОГО

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації П.П. Гармаш
(ініціали та прйеида)^

ПОГОДЖЕНО

В.В. Дудко
(ініціали та прізвище)


