
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Управління охорони здоров'я Чернігівської облдержадміністрації

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету Чернігівської області на 2017 рік

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 
і наказ
Департаменту фінансів Чернігівської облдержадміністрації 

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

1.  1400000 _________Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації________
(К П К В К  М Б ) (найменування головного розпорядника)

2.  1410000 _________Управління охорони здоров'я Чернігівської обласної державної адміністрації________
(К П К В К  М Б) (найменування відповідального виконавця)

3.  1416410_________0470 _________________________Реалізація інвестиційних проектів________________________
(К П К В К  М Б) (К Т Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетного призначення - 2691,975 тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 0,00 тис. гривень та зі спеціального фонду - 2691,975 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 та від 16.03.2017 №14.

6. Мета бю джетної 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



х 2

2 1416410 0471
Забезпечення проведення реконструкції 

будівель 0,0 1929,734 1929,734

Всього 0,0 2691,975 2691,975

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

№  ї /п Показники Одиниця виміру Джерело
інформації

Значення показників
Загальний

фонд
Сменіаль-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. - 1
кількість об'єктів, де планується провести 
капітальний ремонт

од. ■ 1

площа об'єкта, що планується 
відремонтувати

кв.м ■ 1310,58

3. Показники ефективності:
середні витрати на розробку одного 
проекта

тис.грн.. ■
48,241

середня вартість ремонту 1 кв.м об'єкта тис.грн.. - 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

1929,734

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

од. ■ 1

обсяг реконструкції кв.м - 92,0



з

3. Показники ефективності:
середні витрати на 1 кв.м реконструкції 
будівлі

тис.грн.. *
20,98

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

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

к п к в к 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

спеціальнії 
й фонд

разом
загальний

фонд
спеціальнії 

й фонд
разом

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

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"

- - - 0,00 48,241 48,241 0,00 48,241 48,241

За рахунок залишку коштів 
бюджету розвитку обласного 

бюджету, який склався 
станом на 01.01.2017 року

Надходження із бюджету - - - 0,00 48,241 48,241 0,000 48,241 48,241

1416410

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

- - - 0,00 714,00 714,00 0,00 714,00 714,00
За рахунок вільного залишку 
коштів обласного бюджету 
станом на 01.01.2017 року

Надходження із бюджету - - - 0,00 714,00 714,00 0,00 714,00 714,00

1416410

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

- - - 0,00 1929,734 1929,734 0,00 1929,734 1929,734
За рахунок вільного залишку 
коштів обласного бюджету 
станом на 01.01.2017 року

Надходження із бюджету - - 0,00 1929,734 1929,734 0,00 1929,734 1929,734
Інші джерела фінансування - * - - - - - -
ВСЬОГО - —

► -«■— _ >/* ; * \ \ ° ° . 2691,975 2691,975 0,000 2691,975 2691,975

Начальник Управління охорони здоров'я облдержадміністрації 

ПОГОДЖ ЕНО :

Директор Департаменту фінансів облдержадміністрації

П.П. Гармаш 
(ініціали та прізвище)

В.В. Дудко 
(ініціали та прізвище)


