ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за
рахунок коштів місцевого бюджету

0711101

1101

0941

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

11 951 900,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

52 960 400,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

41 008 500,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі
«Освіта» від 10.07.2017 №992, рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок коштів місцевого бюджету

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2

1

3

4

5

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

41 008 500,00

11 951 900,00

52 960 400,00

УСЬОГО

41 008 500,00

11 951 900,00

52 960 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

1

2

3

4

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п
1
1
2
3
4
5
6
7

Показники
2
затрат
кількість установ
середньорічне число ставок
педагогічного персоналу
спеціалістів
робітників
середньорічна кількість працівників жінок
середньорічна кількість працівників чоловіків
продукту
середньорічна кількість студентів денної форми (держбюджет)

Одиниця
виміру
3
од.
од.
од.
од.
од.
осіб
осіб

осіб

1
середньорічна кількість студентрів за контрактом

осіб

2
середньорічна кількість стипендіатів

осіб

3
середньорічна кількість дітей-сиріт

осіб

4
кількість дітей сиріт під опікою

осіб

5
середньорічна кількість студентів (жінок) денної форми навчання

осіб

6

7

середньорічна кількість студентів (чоловіків) денної форми навчання

осіб

середньорічна кількість студентів (жінок) за контрактом
8

осіб

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

3,00
202,00
98,00
58,00
46,00
125,00
77,00

0,00
39,00
26,00
6,00
7,00
0,00
0,00

3,00
241,00
124,00
64,00
53,00
125,00
77,00

874,00

0,00

874,00

0,00

378,00

378,00

406,00

0,00

406,00

11,00

0,00

11,00

10,00

0,00

10,00

695,00

0,00

695,00

179,00

0,00

179,00

0,00

259,00

259,00

мережа
штатні розписи установ
штатні розписи установ
штатні розписи установ
штатні розписи установ
звіт з праці
звіт з праці
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів

середньорічна кількість студентів (чоловіків) за контрактом
осіб

9

10

середньорічна кількість стипендіатів (жінок) за рахунок коштів
бюджету

осіб

11

середньорічна кількість стипендіатів (чоловіків) за рахунок коштів
бюджету

осіб

1
1

ефективності
витрати на 1 приведеного студента
якості
відсоток студентів, які отримують відповідний документ про освіту

форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів
форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів

0,00

119,00

119,00

330,00

0,00

330,00

76,00

0,00

76,00

грн.

розрахунково

46 920,00

31 618,70

78 538,70

%

рішення ДЕК

100,00

100,00

200,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за
рахунок освітньої субвенції

0711102

1102

0941

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

5 150 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

5 150 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України «Про освіту», Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх
виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» від 10.07.2017 №992, рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет
Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підготовка кадрів закладами фахової передвищої освіти за рахунок освітньої субвенції

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Надання рівних можливостей доступу жінок і чоловіків до освіти у закладах фахової передвищої освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

3

4

5

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

5 150 000,00

0,00

5 150 000,00

УСЬОГО

5 150 000,00

0,00

5 150 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2
затрат
кількість установ

1
2

1

1

середньорічне число ставок
продукту
середньорічна кількість студентів, які отримують повну загальну
середню освіту

ефективності
середні витрати на 1 студента, який отримає повну загальну середню
освіту
якості
відсоток студентів, які отримають відповідний документ про повну
загальну середню освіту

Одиниця
виміру
3
од.
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

3,00

0,00

3,00

29,00

0,00

29,00

418,00

0,00

418,00

0,00

мережа, розпорядження ОДА від
21.01.2021 №106-р
штатні розписи установ

осіб

форма 2-3 нк "Звіт вищого
навчального закладу на початок
навчального року", Книга обліку
контингенту студентів

грн.

розрахунково

12 320,50

розрахунково

100,00

%

100,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0700000

Орган з питань охорони здоров`я

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0710000

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

39302152
(код за ЄДРПОУ)

0711120

1120

0950

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладами
післядипломної освіти

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

2 728 000,00

гривень, у тому числі загального фонду

2 728 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Закон України від 06.06.2019 №2745- VІІІ Про фахову передвищу освіту, Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних
програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Освіта» від 10.07.2017 №992, Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 №796 "Про
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної
форми власності, рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів закладами післядипломної освіти

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечити підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів закладами післядипломної освіти

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах I- та II рівнів акредитації

2 728 000,00

0,00

2 728 000,00

УСЬОГО

2 728 000,00

0,00

2 728 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

2

3

4

1

Усього
5

Усього

0,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

Одиниця
виміру
3

затрат
кількість закладів
1

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

1,00

0,00

1,00

од.

мережа розпорядників і
одержувачів коштів місцевого
бюджету

осіб

план-графік навчання

1 500,00

0,00

1 500,00

грн.

розрахунково

1 818,00

0,00

1 818,00

відс.

рішення ДЕК

100,00

0,00

100,00

продукту
1
1
1

середньорічна кількість осіб, які пройдуть курси
ефективності
середні витрати на 1 особу
якості
відсоток осіб, які отримають відповідний документ про освіту

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0700000

Орган з питань охорони здоров`я

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0710000

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

2010

0731

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
100 000,00

42 896 400,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

0712010

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

42 796 400,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров`я населення шляхом надання кваліфікованої медичної допомоги, зростання тривалості життя

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для
забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Видатки на оплату послуг та енерогоносіїв
Забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю
УСЬОГО

1
3

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

42 796 400,00
0,00
42 796 400,00

0,00
100 000,00
100 000,00

42 796 400,00
100 000,00
42 896 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

42 796 400,00

0,00

42 796 400,00

0,00

100 000,00

100 000,00

42 796 400,00

100 000,00

42 896 400,00

1
1
2

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоровья на 2020-2022 роки
Регіогнальна програма щодо створення безперешкодного життевого середовища для
осіб з інвалідністю 2021-2023 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

42 796 400,00

0,00
100 000,00
0,00

42 796 400,00
100 000,00
55 674,60

1

2

0
1
2
3
0

грн.
грн.
м.2

розрахунок до кошторису
розрахунок до кошторису
план будівлі

2

затрат
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
обсяг видатків на створення безперешкодного середовища
загальна опалювальна площа приміщень
продукту
обсяг споживання теплової енергії

Гкал

3

обсяг споживання води та водовідведення

тис.м.куб

4

обсяг споживання електричної енергії

тис.Квт/год

5

обсяг споживання газу

тис. м.куб.

затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24

6

Облаштування у закладі спеціальних санітарних кімнат

шт

розрахунок

0

ефективності

1
2
3
4
5
0

середні витрати на одиницю спожитої телової енергії
середні витрати на одиницю спожитої води та стоків
середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії
середні витрати на одиницю споживання газу
середні витрати на облаштування 1-ї санітарної кімнати
якості
орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та
енергоносіям

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
розрахунково

відс.

розрахунково

1

(підпис)

Департамент фінансів облдержадміністрації

7 500,00

7 500,00

109 000,00

109 000,00

3 068 000,00

3 068 000,00

173 000,00

173 000,00
1,00

1,00

100 000,00

3 406,27
27,92
4,95
16,75
100 000,00

0,00

50,00

3 406,27
27,92
4,95
16,75

50,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
ПОГОДЖЕНО:

55 674,60

(ініціали/ініціал, прізвище)

(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню

0712020

2020

0732

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

200 000,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

34 898 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

34 698 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про
обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення рівня та якості надання медичної допомоги і збереження здоров`я населення шляхом надання кваліфікованої стаціонарної медичної допомоги,

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв комунальних закладів охорони здоров’я, які є об’єктами права спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст, що перебувають в управлінні обласних рад, для
забезпечення надання медичних послуг за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Видатки на оплату послуг та енерогоносіїв
Забезпечення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю
УСЬОГО

1
3

3

4

5

34 698 000,00
0,00
34 698 000,00

0,00
200 000,00
200 000,00

34 698 000,00
200 000,00
34 898 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

34 498 000,00

0,00

34 498 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

34 498 000,00

200 000,00

34 698 000,00

1
2
3

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоровья на 2020-2022 роки
Регіогнальна програма щодо створення безперешкодного життевого середовища для
осіб з інвалідністю 2021-2023 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

34 498 000,00

0,00

34 498 000,00

грн.

розрахунок до кошторису
розрахунок до кошторису

200 000,00

0,00

200 000,00

200 000,00

200 000,00

1

2

0
1

3

затрат
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
обсяг видатків на придбання тестів для проведення медичних оглядів
на стан спьяніння
обсяг видатків на створення безперешкодного середовища

грн.

розрахунок до кошторису

4

загальна опалювальна площа приміщень

м.2

план будівлі

47 158,60

0

од.

розрахунок до кошторису

2 500,00

2

продукту
кількість тестів для проведення медичних оглядів на стан сп’яніння
водіїв
обсяг споживання теплової енергії

Гкал

3

обсяг споживання води та водовідведення

тис.м.куб

4

обсяг споживання електричної енергії

тис.Квт/год

шт

затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
розрахунок

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

розрахунково
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
розрахунково

2

1

обсяг споживання газу

5
0
0
1
2
3
4
5

1

Облаштування у закладі спеціальних санітарних кімнат
ефективності
середні витрати на придбання 1 тесту
середні витрати на одиницю споживання газу
середні витрати на одиницю спожитої телової енергії
середні витрати на одиницю спожитої води та стоків
середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії
середні витрати на облаштування 1-ї санітарної кімнати
якості
орієнтовний рівень забезпеченості по комунальним послугам та
енергоносіям

грн.

тис.м.куб.

розрахунково

відс.

0,00

(підпис)

2 500,00

5 367,77

5 367,77

81,70

81 702,00

2 236,44

2 236 438,00

98,05

98 052,00

80,00
16,75
3 406,27
27,92
4,95

55,00

2,00

2,00

0,00

100 000,00

80,00
16,75
3 406,27
27,92
4,95
100 000,00

0,00

55,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
ПОГОДЖЕНО:

47 158,60

(ініціали/ініціал, прізвище)

Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та
новонародженим

0712030

2030

0733

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

39302152

(найменування відповідального виконавця)

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

11 016 600,00

11 016 600,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII, Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних
показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437, рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької
області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Здійснення надання лікарсько-акушерської допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим у лікувально-профілактичних закладах
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання належної лікасрько-акушерської допомоги вагітним, роділлям, породіллям та новонародженим

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Забезпечення збереження енергоресурсів

1

УСЬОГО

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

11 016 600,00
11 016 600,00

0,00
0,00

11 016 600,00
11 016 600,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

11 016 600,00

0,00

11 016 600,00

11 016 600,00

0,00

11 016 600,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
1
2
0

затрат
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
загальна опалювальна площа приміщень
продукту
обсяг споживання теплової енергії

1
2
3

обсяг споживання води та водовідведення
обсяг споживання електричної енергії
обсяг споживання газу

4
1
2
3
4
1

ефективності
середні витрати на одиницю спожитої телової енергії
середні витрати на одиницю спожитої води та стоків
середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії
середні витрати на одиницю споживання газу
якості
рівень забезпеченості закладів охорони здоровья видатками на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

грн.
м.2

звітність установ
план будівлі

11 016 600,00
10 701,50

0,00

11 016 600,00

Гкал

Затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
Затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
Затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24

тис.м.куб
тис.квт/год

1 100,00

1 100,00

9,00

9,00

1 400,00

1 400,00

тис.м.куб.

Затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24

19,00

19,00

грн.
грн.
грн.
грн.

згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу

3 287,54
24,90
4,95
16,75

3 287,54
24,90
4 815,00

відс.

звітність установ

90,00

0,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

90,00

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

№

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Медико-соціальний захист дітей-сиріт і дітей, позбавлених
батьківського піклування

0712050

2050

0761

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

11 717 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

11 717 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIII сликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік», розпорядження ОВА від 25.03.2022 №395-р "Про внесення
змін до обласного бюджету Чернівецької області на 2022 рік"
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення медико-соціального захисту дітей-сиріт, дітей, що залишились без піклування батьків

7. Мета бюджетної програми
Утримання, лікування, догляд та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

3

4

5

Забезпечення утримання, догляду та надання медичної допомоги дітям у будинках дитини

11 717 000,00

0,00

11 717 000,00

УСЬОГО

11 717 000,00

0,00

11 717 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

3 404 000,00

0,00

3 404 000,00

3 404 000,00

0,00

3 404 000,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоровья на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
1
2

затрат
кількість штатних одиниць
кількість ліжок
число будинків дитини

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

штатний розпис
Форма 3-4
мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету

94,00
65,00

0,00
0,00

94,00
65,00

1,00

0,00

1,00

тис.од.
осіб
осіб

Форма 3-4
медичний статистичний звіт Ф-25
статистичний звіт Ф-19

22,10
65,00
11,00

0,00
0,00
0,00

22,10
65,00
11,00

днів
грн.

розрахунково
розрахунково

340,00
180 261,50

0,00
0,00

340,00
180 261,50

од.
од.
од.

3
0
0
1
2
0
1
2

Одиниця
виміру
3

продукту
кількість ліжко-днів
кількість дітей, що перебувають у закладі
з них: діти-інваліди
ефективності
завантаженість ліжкового фонду
витрати на утримання однієї дитини

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Створення банків крові та її компонентів

0712060

2060

0762

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

2410000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

9 489 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

9 489 000,00

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення сесії обласної
ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення в повному обсязі лікувальних закладів області якісними компонентами крові

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення потреб медичних закладів у донорській крові, її компонентах та виготовлених з них препаратів
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Заготівля і переробка донорської крові та виробництво препаратів крові

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Заготівля та переробка донорської крові та виробництво препаратів крові
УСЬОГО

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

9 489 000,00
9 489 000,00

0,00
0,00

9 489 000,00
9 489 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1 478 700,00

0,00

1 478 700,00

1 478 700,00

0,00

1 478 700,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоровья на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
1

затрат
кількість штатних одиниць
кількість закладів

2
продукту
обсяг заготівлі крові

0
1
2
3

1
2
0
1
2

обсяги одержаних компонентів крові
кількість закладів, яким поставлено компоненти крові
ефективності
кількість заготовленої продукції на одну штатну посаду
середні витрати на 1 літр продукту
якості
динаміка кількості заготовленої продукції порівняно з минулим
роком
динаміка кількості заготовленої продукції на одного працівника

Одиниця
виміру
3
од.
од.

літр
літр
од.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

штатний розпис
мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету

84,00

0,00

84,00

1,00

0,00

1,00

2 750,00

0,00

2 750,00

5 000,00

0,00

5 000,00

медична статистична звітність Ф
№39-здоров
медична статистична звітність Ф
№39-здоров
укладені договори на поставку
продукції
розрахунково

літр

розрахунково

грн.

36,00

36,00

92,54

92,54

1 224,39

1 224,39

відс.

розрахунково

125,00

0,00

125,00

відс.

розрахунково

95,00

0,00

95,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Екстрена та швидка медична допомога населенню

0712070

2070

0724

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 217 400,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

2 217 400,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії обласної ради VIII скликання
від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Надання доступної, безоплатної, своєчасної та якісної екстреної медичної та швидкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворюваннях, в тому числі у випадках, що загрожують життю

7. Мета бюджетної програми
Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Зменшення смертності хворих та постраждалих, що потребують термінової медичної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1
1

3

4

5

Забезпечення збереження енергоресурсів

2 217 400,00

0,00

2 217 400,00

УСЬОГО

2 217 400,00

0,00

2 217 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

2 217 400,00

0,00

2 217 400,00

2 217 400,00

0,00

2 217 400,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми

1

2

Одиниця
виміру
3

0

затрат
кількість закладів охорони здоров’я на які передбачені видатки на
оплату комунальних послуг та енергоносіїв

од.

№ з/п

1
2
0
1
2
3
4
5
0
1
2
3
4
1

Показники

обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
продукту
загальна опалювальна площа приміщень
обсяг споживання теплової енергії
обсяг споживання води та водовідведення
обсяг споживання електричної енергії
обсяг споживання газу
ефективності
середні витрати на одиницю спожитої телової енергії
середні витрати на одиницю спожитої води та стоків
середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії
середні витрати на одиницю споживання газу
якості
рівень забезпеченості закладів охорони здоровья видатками на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

1

1

грн.

мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету
розрахунок до кошторису

2 217 400

2 217 400

м.2
Гкал
тис.м.куб
тис.квт/год
тис.м.куб.

план будівлі
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24

2 895,2
370,0
3,0
185,0
10,0

2 895,2
370,0
3,0
185,0
10,0

грн.
грн.
грн.
грн.

згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу

3 406,27
27,92
4,95
16,75

3 406,27
27,92
6,00
16,75

відс.

звітність установ

80,00

80,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога
населенню

0712090

2090

0722

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

5 594 400,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

5 594 400,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового переліку
бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії обласної ради VIII скликання
від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Надання спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної, діагностичної, консультативної, лікувальної та профілактичної медичної допомоги населенню

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1
Забезпечення збереження енергоресурсів

1
2
3

3 641 400,00

0,00

3 641 400,00

Надання фінансової підтримки комунальним некомерційним підприємствам
Забезпечення продуктами лікувального харчування дітей віком до 3-х років хворих на
фенілкетонурію

1 500 000,00

0,00

1 500 000,00

453 000,00

0,00

453 000,00

УСЬОГО

5 594 400,00

0,00

5 594 400,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п
1
1

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

5 141 400,00

0,00

5 141 400,00

5 141 400,00

0,00

5 141 400,00

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
кількість установ

1
2
4
3
0
1
2
3
4

обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
обсяг видатків на придбання продуктів лікувального харчування для
загальна опалювальна площа приміщень
продукту
обсяг споживання теплової енергії
обсяг споживання води та водовідведення
обсяг споживання електричної енергії
кількість дітей віком до 3-х років хворих на фенілкетонурію

0

ефективності

1

середні витрати на одиницю спожитої телової енергії

Одиниця
виміру
3
од.
грн.
тис.грн.
м.2
Гкал
м.куб
Квт/год
осіб

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

3,00

0,00

3,00

3 641 400,00
453,00
6 816,60

0,00

3 641 400,00
453,00
6 816,60

мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету
розрахунок до кошторису
розрахунок до кошторису
план будівлі
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
Львівський інститут спадкової
патології

486,00

486,00

6 500,00

6 500,00

30 230,00

30 230,00

3,00

3,00

грн.

згідно тарифу

3 406,27

3 406,27

2

середні витрати на одиницю спожитої води та стоків

грн.

згідно тарифу

27,92

27,92

3

середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії

грн.

згідно тарифу

4,95

4,95

4

середні витрати на 1 дитину

грн.

розрахунково

151 000,00

151 000,00

якості
рівень забезпеченості закладів охорони здоров’я видатками на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

відс.

розрахунково

80,00

0
1

0,00

80,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Стоматологічна допомога населенню

0712100

2100

0722

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

39302152

(найменування відповідального виконавця)

0,00

гривень, у тому числі загального фонду

1 021 900,00

2410000000

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

1 021 900,00

(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Надання висококваліфікованої стоматологічної, зубопротезної допомоги, проведення експертизи тимчасової непрацездатності хворих
стоматологічного профілю

7. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання стоматологічної допомоги населенню
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

1

3

4

5

1

Забезпечення збереження енергоресурсів

721 900,00

0,00

721 900,00

2

Забезпечення доступності обласних комунальних закладів для осіб з інвалідністю

100 000,00

100 000,00

3

Надання лікувально-профілактичної стоматологічної допомоги пільговій категорії
населення

200 000,00

200 000,00

УСЬОГО

1 021 900,00

0,00

1 021 900,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
2
3

Загальний фонд

2
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Регіогнальна програма щодо створення безперешкодного життевого середовища для
осіб з інвалідністю 2021-2023 роки
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

921 900,00

0,00

921 900,00

100 000,00

0,00

100 000,00

1 021 900,00

0,00

1 021 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0
1

затрат
обсяг видатків на оплату комунальних послуг та енергоносіїв
обсяг видатків на створення безперешкодного середовища для осіб з
інвалідністю
обсяг видатків на пільгове зубопротезування, лікування та хірургічні
втручання
загальна опалювальна площа приміщень

2
3
4
0

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

розрахунок до кошторису
розрахунок до кошторису

721 900,00

0,00

721 900,00

грн.
тис.грн.

розрахунок до кошторису

200,00

200,00

м.2

план будівлі

1 046,00

1 046,00

затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24

125,00

125,00

1 000,00

1 000,00

55 000,00

55 000,00

300,00

300,00

40,00

40,00

3 406,27
27,92
4,95
16,75

3 406,27
27,91
5,56
16,75

5 000,00

5 000,00

грн.

1

продукту
обсяг споживання теплової енергії

Гкал

2

обсяг споживання води та водовідведення

м.куб

3

обсяг споживання електричної енергії

квт/год

4

обсяг споживання газу

м.куб.

Кiлькiсть осіб, яким проведена санація, протезування на пiльгових
умовах
ефективності
середні витрати на одиницю спожитої телової енергії
середні витрати на одиницю спожитої води та стоків
середні витрати на одиницю спожитої електричної енергії
середні витрати на одиницю споживання газу
середні витрати на пільгове зубопротезування, лікування та
хірургічні втручання на 1-у особу

осіб

5
0
1
2
3
4
5

1

якості
рівень забезпеченості закладів охорони здоров’я видатками на оплату
комунальних послуг та енергоносіїв

грн.
грн.
грн.
грн.
грн.

відс.

затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
затверджений ліміт споживання,
наказ ДОЗ від 12.01.2022 №24
статистична звітність
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
згідно тарифу
розрахунково

звітність установ

100 000,00

100,00

100 000,00

0,00

100,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Інформаційно-методичне та просвітницьке забезпечення в
галузі охорони здоров`я

0712120

2120

0740

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

39302152

(найменування відповідального виконавця)

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

5 521 000,00

5 521 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров`я, прищеплення навиків здорового способу життя

7. Мета бюджетної програми
Інформаційне забезпечення населення з питань здорового способу життя та санітарно-гігієнічного виховання
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров`я, прищеплення навиків здорового способу життя

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

5 521 000,00

0,00

5 521 000,00

5 521 000,00

0,00

5 521 000,00

1

Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до
свого здоров'я, прищеплення навиків здорового способу життя
УСЬОГО

1

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

5 521 000,00

0,00

5 521 000,00

5 521 000,00

0,00

5 521 000,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру
3

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

1

2

0

затрат

1

кількість закладів

од.

мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету

1,00

0,00

1,00

2

кількість штатних одиниць

од.

штатний розпис

35,00

0,00

35,00

0
1

продукту
кількість звітних форм
кількість іншої інформації
кількість аналітичних довідок
кількість експертних висновків з акредитації
ефективності
кількість аналітичних довідок на 1 працівника
кількість іншої інформації на 1 працівника
якості
динаміка кількості аналітичних довідок на одного працівника

од.
од.
од.
од.

статистичний звіт Ф-50
статистичний звіт Ф-50
план роботи
кількість поданих заяв

140,00
180,00
430,00
21,00

0,00

140,00
180,00
430,00
21,00

од.
од.

розрахунково
розрахунково

12,00
5,00

0,00

12,00
5,00

відс.

розрахунково

12,20

0,00

12,20

3
4
0
1
0
1

0,00
0,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(код за ЄДРПОУ)

Проведення належної медико-соціальної експертизи
(МСЕК)

0712130

2130

0763

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

39302152

(найменування відповідального виконавця)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

7 413 800,00

7 411 800,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

2 000,00

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового переліку бюджетних програм та
результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про
обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».

6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Проведення клініко-експертного обстеження інвалідів, хворих та інших непрацездатних громадян

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення належної медико-соціальної експертизи
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності освідчуваних осіб

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п
1
1

Напрями використання бюджетних коштів
2
Надання обґрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкої втрати працездатності
освідчуваних осіб
УСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

7 411 800,00

2 000,00

7 413 800,00

7 411 800,00

2 000,00

7 413 800,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

1
1

Загальний фонд

2
Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

287 900,00

0,00

287 900,00

287 900,00

0,00

287 900,00

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

Одиниця
виміру
3

1

2

0
1

затрат
кількість штатних одиниць
в т. ч. лікарів

од.

2

кількість установ

од.

0

продукту
кількість проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК
од.

1

2

кількість проведених освідчень скерованих на МСЕК на
переосвідчення

осіб

кількість випадків зняття групи інвалідності
осіб

3
кількість випадків первинної інвалідності

осіб

4
0
1

ефективності
кількість проведених освідчень на одного лікаря

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

штатний розпис
штатний розпис
мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету

63,00
36,00

0,00

63,00
36,00

1,00

0,00

1,00

3 500,00

0,00

3 500,00

11 000,00

0,00

11 000,00

200,00

0,00

200,00

3 000,00

0,00

3 000,00

402,00

0,00

402,00

статистичний звіт Ф-14 "Звіт про
причини інвалідності, показники до
медичної, професійної і соціальної
реабілітації"
статистичний звіт Ф-14 "Звіт про
причини інвалідності, показники до
медичної, професійної і соціальної
реабілітації"
статистичний звіт Ф-14 "Звіт про
причини інвалідності, показники до
медичної, професійної і соціальної
реабілітації"
статистичний звіт Ф-14 "Звіт про
причини інвалідності, показники до
медичної, професійної і соціальної
реабілітації"

осіб

розрахунково

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони
здоров`я

0712151

2151

0763

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

250 000,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

29 266 200,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

29 016 200,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типовогго
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Забезпечення поліпшення прижиттєвої діагностики та лікування захворювань; експертизи якості діагностики та лікування на основі клініко-морфологічних співставлень

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1
2

Завдання
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Встановлення причин достовірності ненасильницької та насильницької смерті
Забезпечення та ефективне використання майна мобілізаційного резерву
УСЬОГО

1
2

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

25 125 300,00
3 890 900,00
29 016 200,00

250 000,00
0,00
250 000,00

25 375 300,00
3 890 900,00
29 266 200,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

1 480 200,00

0,00

1 480 200,00

1 480 200,00

0,00

1 480 200,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
кількість установ

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

3,00

0,00

3,00

од.

мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету
штатний розпис

300,00

0,00

300,00

од.
од.
од.

статистичний звіт Ф-20
статистичний звіт Ф-20
статистичний звіт Ф-20

3 445,00
124 125,00
967 646,00

0,00
0,00
0,00

3 445,00
124 125,00
967 646,00

од.
грн.
грн.

розрахунково
розрахунково
розрахунково

510,00
201,70
3,34

0,00
0,00
0,00

510,00
201,70
3,34

од.

1
2
0
1
2
3
0
1
2
3

Одиниця
виміру
3

кількість штатних одиниць
продукту
кількість проведених розтинів
кількість проведених гістологічних досліджень
кількість одиниць майна , що перебуває на зберіганні
ефективності
кількість проведених розтинів і досліджень на 1 працівника
середні витрати на 1 дослідження в рік
середня вартість зберігання 1 одиниці майна

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

Орган з питань охорони здоров`я

0700000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

0710000
(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

0712152

2152

0763

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
спеціального фонду-

0,00

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

10 000 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

10 000 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затверджння Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Охорона здоров'я» від 26.05.2010 №283/437 (зі змінами), рішення VI сесії
обласної ради VIIIскликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Підвищення рівня здоров’я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення проведення інших заходів у галузі охорони здоров’я.
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення для хворих на COVID -19

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

1

2
Придбання медикаментів та виробів медичного призначення для подолання коронавірусної
інфекціїї
УСЬОГО

1

3

4

5

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

1
1

Регіональна програма розвитку та підтримки обласних комунальних закладів охорони
здоров’я на 2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
обсяг видатків на придбання лікарських засобів та виробів медичного
призначення для лікування хворих на COVID 19 в т.ч.
придбання сіпап масок

1

1

продукту
кількість закладів, що будуть забезпечені лікарськими засобами та
виробами медичного призначення

Одиниця
виміру
3
грн.
грн.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

10 000 000,00

0,00

10 000 000,00

розрахунково, згідно до потреб
закладів
розрахунково

200 000,00

200 000,00

од.

розрахунково, згідно до потреби
закладу

7,00

0,00

7,00

50,00

0,00

50,00

2

кількість засобів індивідуального захисту

од.

0

ефективності
середні видатки на один заклад на забезпечення лікарськими
засобами та виробами медичного призначення
середні витрати на придбання 1 -ї сіпап маски

розрахунково, згідно до потреби
закладу

грн.

розрахунково

1 400 000,00

0,00

1 400 000,00

грн.

розрахунково

4 000,00

0,00

4 000,00

1
2

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО
Орган з питань охорони здоров`я
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

14.02.2022

№ 120

ПАСПОРТ
бюджетної програми місцевого бюджету на 2022 рік
1.

0700000

Орган з питань охорони здоров`я

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

2.

0710000

(найменування відповідального виконавця)

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення

3242

1090

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань
0,00

2 000 000,00

39302152
(код за ЄДРПОУ)

0713242

спеціального фонду-

(код за ЄДРПОУ)

Департамент охорони здоров`я Чернiвецької обласної державної адмiнiстрацiї

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

3.

39302152

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

(найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету)

гривень, у тому числі загального фонду

2 000 000,00

2410000000
(код бюджету)

гривень та

гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми
Конституція України, Бюджетний кодекс України, Основи законодавства України про охорону здоров'я від 19.11.1992 року №2801- XII (зі змінами), Наказ про затвердження Типового
переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» від 14.05.2018 №688 (зі змінами),
рішення VI сесії обласної ради VIII скликання від 22 грудня 2021 року № 364 - 6/21 «Про обласний бюджет Чернівецької області на 2022 рік».
6. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Поліпшення матеріального становища та умов життя громадян

7. Мета бюджетної програми
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни
8. Завдання бюджетної програми
№ з/п
1

Завдання
Забезпечення соціального захисту ветеранів війни

9. Напрями використання бюджетних коштів
гривень

№ з/п

Напрями використання бюджетних коштів

1

Загальний фонд

2
Забезпечення виконання заходів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення
населення
УСЬОГО

1

Спеціальний фонд

Усього

3

4

5

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

10. Перелік місцевих / регіональних програм, що виконуються у складі бюджетної програми
гривень

№ з/п

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

2

3

4

5

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

1
1

Комплексна Програма соціальної підтримки учасників АТО/ООС та членів їх сімей на
2020-2022 роки
Усього

11. Результативні показники бюджетної програми
№ з/п

Показники

1

2

0

затрат
кількість закладів
од.

1
2
0
1
0
1

Одиниця
виміру
3

обсяг видатків на проведення медико-психологчної реабілітації
учасників АТО
продукту
кількість учасників АТО, які пройдуть реабілітацію
ефективності
середні витрати на лікування 1 учасника АТО

грн.

Джерело інформації

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Усього

4

5

6

7

5,00

0,00

5,00

2 000 000,00

0,00

2 000 000,00

мережа розпорядників та
одержувачів коштів місцевого
бюджету
розрахунково, згідно до потреби
закладів

осіб

статистичний звіт

1 800,00

0,00

1 800,00

грн.

розрахунково

1 111,00

0,00

1 111,00

М.І Поліщук

Заступник директора Департаменту
(підпис)

(ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:
Департамент фінансів облдержадміністрації
(Назва місцевого фінансового органу)
В.Р.Кіндрат

Заступник директора Департаменту
(підпис)
(Дата погодження)

М.П.

(ініціали/ініціал, прізвище)

