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НАКАЗ

у*-? / О .  2017р. м. Полтава № <9/9 / /ОО

Про внесення змін до паспортів 
бюджетних програм місцевого 
бюджету на 2017 рік

Відповідно до рішення першого пленарного засідання вісімнадцятої сесії 
Полтавської обласної ради сьомого скликання від 12 жовтня 2017 року № 567 
«Про внесення змін до показників обласного бюджету на 2017 рік», Правил 
складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх 
виконання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 
26 серпня 2014 року № 836 «Про деякі питання запровадження програмно- 
цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів», 
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за 
№ 1104/25881, зі змінами,

НАКАЗУЄМО:

Внести зміни до паспортів бюджетних програм місцевого бюджету на 
2017 рік Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної 
державної адміністрації, затверджених спільним наказом Департаменту 
охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та 
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 
03 лютого 2017 року № 92/18 за КПКВК МБ 1412130, 1412170, 1412210; за 
КПКВК МБ 1412140 (в редакції наказу Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації та Департаменту фінансів



Полтавської обласної державної адміністрації від 20 березня 2017 року 
№ 206/41); за КПКВК МБ 1412110 (в редакції наказу Департаменту охорони 
здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації та Департаменту 
фінансів Полтавської обласної державної адміністрації від 26 травня 
2017 року № 390/64); за КПКВК МБ 1412010, 1412030, 1412060, 1412070, 
1412090, 1412100, 1412190, 1412220, 1412200, 1411120, 1416380 (в редакції 
наказу Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної державної 
адміністрації та Департаменту фінансів Полтавської обласної державної 
адміністрації від 04 серпня 2017 року № 617/84), виклавши їх у новій 
редакції, що додається.

Директор Департаменту охорони Директор Департаменту фінансів



Наказ Міністерства 
фінансів України 
26.08.2014 № 836

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ
Департаменту охорони здоров’я Полтавської обласної ,
державної адміністрації_______________________________ _
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)

наказ
Департаменту фінансів Полтавської обласної державної
адміністрації_____________________________________
(найменування місцевого фінансового органу)

____ * __ &№ \АСС____
П А С П О РТ

б ю д ж е т н о ї п р огр ам и  м ісц ев о го  б ю д ж ет у  на 2 0 1 7  р ік

1. 1400000 Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000 Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації
(КПКВК МБ) (найменувати відповідального виконавця)

3. 1411120 _____________ Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І і II рівнів акредитації
(КПКВК МБ) (КФКВК)' (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -  68 304 578 гривень, у тому числі загального ф онду' -  
59 206 024 гривень та спеціального фонду -  9 098 554 гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми: Закон України «Про освіту», Бюджетний кодекс України

6. Мета бюджетної програми: Забезпечення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах І та II рівнів 
акредитації



7. П ідпрограми, спрям овані на досягнення м сти , визначеної паспортом  бю дж етної програми

Хіз/п кпквк КФКВК Назва підпрограми

- - - -

8._О бсяги ф інансування бю дж етної програми у  розрізі п ідпрограм  та завдань 
__________________ _____________________________________ ______________ __________ІЕ£и1

№
з/п

КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми2

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд Разом

1 2 3 4 5 6 7

1. 1411120

Завдання 1. Забезпечити 
підготовку для регіону 
фахівців у вищих 
навчальних закладах І та 
II рівнів акредіттації

59 206 024 8 542 527 67 748 551

2.
1411120

Завдання 2. Придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового 
користування

0 265 795 265 795

3.
1411120 Завдання 3. Проведення 

капітального ремоігту
0 290 232 290 232

1411120 Усього 59 206 024 9 098 554 68 304 578

9. П ерелік регіональних ц ільових програм , які виконую ться у  складі бю дж етної програми
_____________________________________________________________________________________________ (гри)

Назва регіональної цільової програми 
та підпрограми

КПКВК Загальний
фонд

Спсціхзьний
фонд Разом

1 2 3 4 5
Регіональна цільова програма 1 - - -

Підпрограма 1 - - -

Гіідпроірама 2 - - -

- - -

Усього - -



10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань

Х і
з/п кпквк Назва показника Одиниця виміру Дж ерело інформації Значення показника

1 2 3 4 5 6

1411120

Завдання 1. Забезпечити 
підготовку для регіону  
фахівців у  вищих 
навчальних закладах 1 та 11 
рівнів акредитації

1 затрат
1.1 кількість закладів од. мережа розпорядників 

та одержувачі» 
бю дж етних коштів

4

1.2 середньорічно число 
посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. штатні розписи закладів 328.25

1.3 середньорічне число 
штатних одиниць 
адмінперсоналу, за 
умовами оплати віднесених 
д о  педагогічного 
персоналу

од. штатні розписи закладів 34.5

1.4 середньорічне число 
штатних одиниць 
спеціалістів

од. штатні розписи закладів 149.5

1.5 середньорічне число 
штатних одиниць 
робітників

од. штатні розписи закладів 96

1.6 всього -  середньорічне 
число ставок (штатних 
одиниць)

од. штатні розписи закладів 608,25

2 п родукту
2.1 середньорічна кількість 

студентів лсіпю ї форми  
навчання

осіб книга обліку 
коитингсігту студентів  

закладів

2 295

2.2 середньорічна кількість 
стипендіатів за  рахунок 
коштів бю дж ету

осіб форма 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального 
заклад)- на початок

1 344



С  : 2016/2017 навчального 
року»

2.3 середньорічна кількість 
дітей-сиріт, які знаходяться 
на повному державному 
забезпеченні

осіб форма 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального 
закладу на початок 

2016/2017 навчального 
року»

38

2.4 середньорічна кількість 
дітей-сиріт, які знаходяться 
під опікою

осіб форма 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального 
закладу на початок 

2016/2017 навчального 
року»

23

2.5 кількість осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування,яким буде 
виплачуватися одноразова 
грошова допомога при 
працевлаштуванні

осіб зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

15

2.6 кількість осіб з числа 
дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського 
піклування, яким буде 
виплачуватися щорічна 
допомога для придбання 
навчальної літератури

осіб зведення планів по 
мережі, штатах і 

контингентах

36

2.7 кількість осіб, прийнятих 
на І курс на денну форму 
навчання

осіб форма 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального 
закладу на початок 

2016/2017 навчального
________________ £  . . .  .

717

2.8

4

кількість випускників осіб форма 2-3 нк «Звіт 
вищого навчального 
закладу на початок 

2016/2017 навчального 
року»

696

2.9 кількість випускників, які 
будуть працевлаштовані за 
рахунок місцевого 
бюджету

осіб відомість розподілу 493

3 ефективності
3.1 витрати на 1-го студента грн. кошториси закладів, 

книга обліку 
контингенту студентів

29 520



4 якості
4.1 відсоток студентів, ЯКІ 

отримують відповідний 
документ про освіту

% протокольні рішення 
ДЕК

100

4.2 відсоток
працевлаштованих 
випускників за рахунок 
місцевого бюджету

% відомість розподілу, 
форма 2-3 нк «Звіт 

вищого навчального 
закладу на початок 2017 

навчального року»

100

Завдання 2. Придбання 
обладнання і предметів 
довгострокового 
користування

5 продукту
5.1

кількість одиниць 
придбаного обладнання од.

Картка обліку основних 
засобів установ, 

прибуткова відомість.
281

6 СфСК-ТИІІІІОСТІ
6.1

середні видатхи на 
придбання одиниці 
обладнання

грн.
кошториси на рік, 

картка обліку основних 
засобів установ, 

прибуткова відомість

946

Завдання 3. Проведення 
капітального ремонту

7 продукту
7.1 кількість об’єктів, що 

планується відремонтувати
од. дефектний акт 1

« с ф с к т и в и о с т і

8.1 середня вартість ремонту 
одного об’єкта

грн. кошторис на рік, 
дефектний акт

290 232



і
11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм2
_______________________ _________ ___________ _____________________________________________________________________ ___________________________________(гр и )

Код Найменування джерел 
надходжень КГІКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного 
періоду

П рогноз видатків д о  кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту*

П оясненій , що 
характеризують 

джерела 
фінансуваннямпюиікЯ

фонд
сосиіалміиП

40.«
ржо м МШЬМИЯ

♦ока
спеціальний

фонд риом ПГалишЯ
401«

спеціальний
фонд риом

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13
Підпрограма 1 - - - - - . . . . . .
Інвестиційний проект 1 - - - - - - - - - - -
Надходження із 
бх>джеіпу

* - - - * - - - - - •

Інші джерела 
фінансування (за видами)

- X • • X X - - -

• . - - . . . . .
Інвестиційний проект 2 - . - . . . . . .

■ . - - . . . . .
Усього - - - - . - - - -

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету- вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на 
підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).
* Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту охорони здоров’я 
Полтавської обласної державної адміністрації

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора Департаменту фінансів 
Полтавської обласної державної адміністрації

(підпис)
В.П. Лисак

(ініціали та прізвище)

І.В. Хівренко 
(ініціали та прізвище)

\ . \ 0 .Tv


