
УКРАЇНА 
ЧЕРНІГІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

НАКАЗ 

07.03.2019 м.Чернігів № 17-од 

Про внесення змін та 
затвердження у новій редакції 
паспортів бюджетних програм 
місцевого бюджету на 2019 
рік 

Відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 
року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів» зі змінами та згідно з рішенням 
Чернігівської міської ради від 29.11.2018 року № 36/УІІ-33 «Про міський 
бюджет на 2019 рік» зі змінами і доповненнями (№38/ УІІ-6, 39/ УІІ-6-14) 

НАКАЗУЮ: 
1. Внести зміни та затвердити у новій редакції паспорт бюджетної 

програми місцевого бюджету на 2019 рік управління охорони здоров'я 
Чернігівської міської ради: 

КПКВКМБ Найменування програми 
0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 

Начальник управління В. В. Кухар 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209) 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ / розпорядчий документ 
Управління охорони здоров "я Чернігівської міської ради 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік 

1. 0700000 Управління охорони здоров"я Чернігівської міської ради 
(код) (найменування головного розпорядника) 

2. 0710000 Управління охорони здоров"я Чернігівської міської ради 
(код) (найменування відповідального виконавця) 

3. 0712010 0731 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 
(код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми) 

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 272 117 217,00 гривень, у тому числі загального фонду — 
267 067 217,00 гривень та спеціального фонду - 5 050 000,00 гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Конституція України (Закон України від 28.06.1996 №254 к/96-ВР); 
Бюджетний кодекс України (Закон України від 08.07.2010 № 2456-У1 зі змінами); Закон України "Про Державний бюджет 
України на 2019 рік" від 23 листопада 2018 року№ 2629-УШ; Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII "Основи 
законодавства України про охорону здоров'я"; наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 "Про деякі питання 
запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів"; рішення Чернігівської міської 
ради від 29 листопада 2018 року № Зб/УІІ -33 "Про міський бюджет на 2019 рік" (зі змінами та доповненнями від 31.01.2018 



№ 38/УІІ - 6; від 25.02.2019 № 39/УІІ - 14); рішення Чернігівської міської ради від 21.08.2018 № ЗЗ/УІІ - 4 «Про Комплексну 
міську програму "Здоров'я чернігівців" на 2018-2021 роки» (зі змінами), рішення Чернігівської міської ради від 27.10.2016 
№ 12/УП-11 "Про Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності 
населення внаслідок серцево-судинних захворювань у м. Чернігові на 2017-2019 роки у місті Чернігові" (зі змінами). 

б.Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

№ з/п Ціль державної політики 

1 Удосконалення організації регіональної системи охорони здоров'я, спрямованої на збереження та зміцнення 
здоров'я, підвищення якості та тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності 

7. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення. 
8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

1 Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної та стаціонарної медичної допомоги 

2 Організація оздоровлення та забезпечення відпочинком дітей, які потребують особливої соціальної уваги та 
підтримки 

9. Напрями використання бюджетних коштів: 
. т т (грн) 

№ 
з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний 

фонд Усього 

1 2 3 4 6 

1 Надання населенню амбулаторно-поліклінічної та 
стаціонарної медичної допомоги 267 067 217,00 5 050 000,00 272 117 217,00 

Усього 267 067 217,00 5 050 000,00 272 117 217,00 



10. Перелік місцевих/регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми: 
(грн) 

Назва місцевої/регіональної цільової програми Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Усього 

і 2 3 4 
Програма профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження 
смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних 
захворювань у м. Чернігові на 2017-2019 роки у місті Чернігові, 
затверджена рішенням міської ради від 27.10.2016 № 12/УІІ-11 (зі змінами) 

186 170,00 0,00 186 170,00 

Усього 186 170,00 0,00 186 170,00 

11. Результативні показники бюджетної програми: 

№ 
з/п Показник Одиниця 

виміру Джерело інформації Загальний 
фонд 

Спеціальний 
фонд Усього 

1 2 3 4 5 6 7 
1 затрат 

кількість закладів охорони 
здоров'я од. зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів 

4 4 
кількість штатних одиниць од. 

зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів 2 939,75 2 939,75 
лікарів од. 

зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів 
504,25 504,25 

кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах од. зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів 

1 160 1 160 
кількість ліжок у денних 
стаціонарах од. 

зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів 103 103 
запланована кількість дітей 
для оздоровлення та 
відпочинку 

осіб норматив 
(використання ліжк. фонду 180 дітей*3 зміни) 540 540 

витрати на оздоровлення та 
відпочинок дітей тис.грн. кошторис 2 581,400 2 581,400 
обсяг видатків на придбання 
обладнання тис.грн. кошторис 5 050,000 5 050,000 

2 продукту 



кількість ліжко-днів у 
звичайних стаціонарах тис.од. зведення планів по мережі, штатах і 

контингентах установ, що фінансуються з 
місцевих бюджетів 

4 0 6 , 0 0 0 4 0 6 , 0 0 0 

кількість лікарських 
відвідувань (у поліклінічних 
відділеннях) 

тис.од 

зведення планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що фінансуються з 

місцевих бюджетів 7 5 8 , 0 0 0 7 5 8 , 0 0 0 

кількість пролікованих 
хворих у звичайних 
стаціонарах 

осіб статистична звітність, форма №20 3 9 0 3 8 3 9 0 3 8 

кількість дітей, яким 
надаються послуги на 
оздоровлення 

осіб 
норматив 

(використання ліжк. фонду 180 дітей*3 зміни) 

5 4 0 5 4 0 

кількість путівок на 
оздоровлення дітей од. 

норматив 
(використання ліжк. фонду 180 дітей*3 зміни) 

5 4 0 5 4 0 

кількість одиниць придбаного 
обладнання од. кошторис 3 3 

3 ефективності 
завантаженість ліжкового 
фонду у звичайних 
стаціонарах 

дн норматив на рік 3 4 0 3 4 0 

середня тривалість лікування 
в звичайному стаціонарі 
одного хворого 

дн 
розрахунок 

(кількість ліжко-днів/кількість 
пролікованих хворих) 

10,4 10,4 

середні видатки на придбання 
одиниці обладнання тис.грн розрахунковий показник 1 6 8 3 , 3 3 0 1 6 8 3 , 3 3 0 

4 ЯКОСТІ 
рівень виявлення 
захворювань на ранніх 
стадіях 

% прогноз 5 4 54 

виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку на ранніх 
стадіях 

% прогноз 6 5 65 

відсоток оздоровлених дітей 
від запланованої кількості % прогноз 100 ,0 100 ,0 


