
№

1.

2.

3.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 37 067 000,00 гривень, у тому числі загального фонду 7 693 800,00 гривень та

спеціального фонду- 29 373 200,00 гривень.

0710000000
(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)        

(код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                        (код за ЄДРПОУ)

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

25.11.2021 649-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від  29 грудня 2018 року № 1209)

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ департаменту охорони здоров'я облдержадміністрації

Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)



9
Забезпеч.закупівлі кисневих концентрат. для ЗОЗ та/або фіз.осіб-ПП, які одержали ліценз.на право провадж.госпдіяльності з медпрактики, за умови укл. ними з НСЗУ договорів про медобслуговування нас. за 

пр.мед.гарантій, які надають ПМД пацієнтам

Забезпечення дітей з хронічною активною люмінальною ХК лікарським засобом для лікування хвороби Крона - інгібітор ФНП адалімумаб (Хуміра®).

6 Забезпечення проведення першочергових (невідкладних) заходів спрямованих на запобігання виникнення і поширення коронавіруснгої хвороби (COVID-19) на території Закарпатської області

7
Забезпечення  співфінансування медичних послуг, що надаються в рамках програми державних гарантій медичного обслуговування населення, покриття поточних видатків, оновленню матеріально-технічної бази 

комунальних закладів охорони здоров`я

8 Забезпечення базовою терапією дорослих хворих на хворобу Крона

2 Зниження розповсюдження та рівня захворюваності інфекційних захворювань в області.

3 Забезпечення відповідно до законодавства безоплатного одержання ветеранами війни ліків за рецептами лікарів та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії населення.

4 Забезпечення відповідно до законодавства безоплатного одержання пільговою категорією населення виробів медичного призначення.

1 Забезпечення медикаментами необхідними  для лікування (підтримки життя) хворих області з рідкісними хворобами.

5

8. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 Підвищення якості та тривалості життя населення, зниження рівня захворюваності.

7. Мета бюджетної програми

Забезпечення проведення інших заходів та фінансування програм у сфері у охорони здоров"я

5. Підстави для виконання бюджетної програми

1. Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-VI 													  

2. Закон України ""Основи законодавства України про охорону здоров'я"" від 19.11.1992, № 2801-XII, із змінами від 20 грудня 2019 року N 421-IX													  

3. Наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров""я України від 26.05.2010 № 283/437 ""Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та 

результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у залузі ""Охорона здоров""я"" (із змінами).													  

4. ""Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 2017-2021 роки"", затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 за №612 (із змінами 

від 13.11.2019 №1602)													  

5 ""Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення області на 

2017-2021 роки"", затверджена рішенням сесії обласної ради від 22.12.2016 за №613 (із змінами від 22.02.2018 №1069, від 13.11.2019 №1602).													                             

6. ""Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям, які страждають на хворобу Крона, на 2020-2022 роки"", затверджена рішенням сесії обласної ради від 20.12.2019 за № 1637													  

7. ""Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської обласної ради на 2020 – 2021 роки"" , затверджена рішенням сесії обласної ради від 11.02.2020 

№ 1699 (зі мінами)													  

8. ""Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 

дієтичного споживання на 2021 – 2025 роки"", затверджена рішенням сесії обласної ради від 17.12.2020 №61                               9.Розпорядження голови Закарпатської державної адміністрації 

від 28.04.2021 № 348 "Про розподіл додаткового обс'ягу субвенції з державного бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я" 

10.  Рішення сесії обласної ради від 29.07.2021 № 311 "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021) 

8. ""Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для спеціального 

дієтичного споживання на 2021 – 2025 роки"", затверджена рішенням сесії обласної ради від 17.12.2020 № 61 

9. Рішення Закарпатської обласної ради від 15.11.2021 № 424 "Про внесення змін до рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 

25.02.2021,20.05.2021, 29.07.2021, 23.09.2021)

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

№ з/п Ціль державної політики



2

Обласна програма забезпечення жителів області, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання, лікарськими засобами та відповідними харчовими продуктами для 

спеціального дієтичного споживання на 2021 – 2025 роки

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

9

Закупівля медикаментів та перев’язувальних матеріалів - забезпечення закладів охорони 

здоров’я, які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена 

коронавірусу SARS-CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом 

полімеразної ланцюгової реакціїзабезпечення закладів охорони здоров’я, які проводять 

попередню діагностику гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, експрес-тестами для визначення антигена коронавірусу SARS-

CoV-2 та наборами для відбору біологічного матеріалу методом полімеразної ланцюгової 

реакції

0,00 4 955 200,00 4 955 200,00

УСЬОГО 7 693 800,00 29 373 200,00 37 067 000,00

7
Забезпечення хворих препаратами Месалазін та Будесонід (дорослих хворих на хворобу 

Крона)
450 000,00 0,00 450 000,00

8

Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я 

(закупівлі кисневих концентраторів для закладів охорони здоров’я та/або фізичних осіб - 

підприємців, які одержали ліцензію на право провадження господарської діяльності з 

медичної практики, за умови укладення ними як надавачами медичних послуг з НСЗУ 

договорів про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які 

надають первинну медичну допомогу пацієнтам)

0,00 21 918 000,00 21 918 000,00

5
Забезпечення дітей з хронічною активною люмінальною ХК лікарським засобом для 

лікування хвороби Крона - інгібітор ФНП адалімумаб (Хуміра®)
150 000,00 0,00 150 000,00

Забезпечення проведення першочергових (невідкладних) заходів спрямованих на 

запобігання виникнення і поширення коронавіруснгої хвороби (COVID-19) на території 

Закарпатської області

2 300 000,00 2 500 000,00 4 800 000,00

1 850 000,00

4

Забезпечення, відповідно до законодавства, безоплатного одержання пільговою категорією 

населеннямедикаментів та виробів медичного призначення для надання в якісному і повному 

обсязі стоматологічної допомоги (передпротезна підготовка ротової порожнини)
500 000,00 0,00

2

Закупівля препаратів для медикаментозного лікування хворих з гепатитами В та С, інших 

лікарських засобів та виробів медичного призначення для діагностики і лікування 

інфекційних хвороб

943 800,00 0,00 943 800,00

1 Забезпечення медикаментами дорослих та дітей області, хворих на рідкісні хвороби

1
Субвенція на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров’я
0,00 26 873 200,00 26 873 200,00

1 2 3 4 5

гривень

№ з/п Найменування місцевої / регіональної програми Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 500 000,00 0,00 1 500 000,00

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

3

Забезпечення відповідно до законодавства безоплатного одержання ветеранами війни ліків 

за рецептами лікарів та проведення безкоштовного зубопротезування пільгової категорії 

населення

1 850 000,00 0,00

500 000,00

6

1 2 3 4 5

9. Напрями використання бюджетних коштів

гривень

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів Загальний фонд Спеціальний фонд Усього



2 500,0013

видатки на придбання медичного обладнання для закладів охорони 

здоров`я, які забезпечують лікування пацієнтів, хворих на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19 спричинену коронавірусом SARS-

CoV-2

тис.грн.

коштори, Програма

0,00 2 500,00

450,00

12
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів, для  

підтримки комунальних закладів охорони здоров’я
тис.грн.

кошторис, Програма
2 300,00 0,00 2 300,00

11

видатки для забезпечення дорослих хворих лікарським засобом для 

лікування хвороби Крона (абезпечення хворих препаратами Месалазін 

та Будесонід)

тис.грн.

коштори, Програма

450,00 0,00

1 000,00

10
видатки для забезпечення хворих дітей лікарським засобом для 

лікування хвороби Крона
тис.грн.

кошторис, Програма
150,00 0,00 150,00

9
видатки на медикаментозне забезпечення пільгової категорії 

населення
тис.грн.

кошторис, Програма
1 000,00 0,00

500,00

8
видатки на проведення безкоштовного зубопротезування пільгової 

категорії населення
тис.грн.

кошторис, Програма
850,00 0,00 850,00

7

видатки на закупівлю медикаментів та виробів медичного 

призначення для надання стоматологічної допомоги (передпротезна 

підготовка стоматологічної допомоги)

тис.грн.

кошторис, Програма

500,00 0,00

743,80

6
видатки на закупівлю препаратів для медикаментозного лікування 

хворих з гепатитами В та С
тис.грн.

кошторис, Програма
200,00 0,00 200,00

5

видатки на забезпечення лабораторій ЗОЗ витратними матеріалами, 

ВМП, дезінфікуючими засобами та антисептиками, швидкими 

тестами, тест системами та діагностичними наборами для біохімічної 

імунологічної, діагностики інфекційних захворювань

тис.грн.

кошторис, Програма

743,80 0,00

200,00

4
видатки на забезпечення медикаментами дітей хворих з порушення 

обміну речовин ( муковісцидоз)
тис.грн.

коштори, Програма
533,00 0,00 533,00

3

видатки на забезпечення медикаментами дітей хворих  з рідкісними  

хворобами кістково-мязової системи та сполучної тканини (дітей з 

ювенільним ревматоїдним артритом-біологічними агентами)
тис.грн.

коштори, Програма

200,00 0,00

750,00

2

видатки на забезпечення медикаментами дітей хворих  з рідкісними 

ендокринними хворобами (передчасне статеве дозрівання ) тис.грн.

коштори, Програма

17,00 0,00 17,00

1
видатки на забезпечення медикаментами дорослих хворих області з 

рідкісними хворобами
тис.грн.

кошторис, Програма
750,00 0,00

Усього 7 693 800,00 29 373 200,00 37 067 000,00

5
Програма поліпшення надання медичної допомоги дітям та дорослим, які страждають на 

хворобу Крона, на 2020-2022 роки
600 000,00 0,00 600 000,00

6
Програма розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Закарпатської 

обласної ради на 2020 – 2021 роки
2 300 000,00 2 500 000,00 4 800 000,00

943 800,00

4

Програма забезпечення медикаментами, виробами медичного призначення і проведення 

безкоштовного зубопротезування ветеранів війни та пільгової категорії населення 

області на 2017-2021 роки

2 350 000,00 0,00 2 350 000,00

0 затрат

Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п Показники
Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фонд Спеціальний фонд

11. Результативні показники бюджетної програми

3
Програма протиепідемічних заходів та боротьби з інфекційними хворобами в області на 

2017-2021 роки
943 800,00 0,00



5,0031

середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини , яка 

хворіє на рідкісні  хворобами кістково-мязової системи та сполучної 

тканини (дітей з ювенільним ревматоїдним артритом-біологічними 

агентами)

тис.грн.

розрахунок

5,00 0,00

62,50

30

середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини, яка 

хворіє на  рідкісні ендокринні хвороби (передчасне статеве дозрівання 

)

тис.грн.

розрахунок

2,83 0,00 2,83

29
середні витрати на закупівлю медикаментів на одного дорослого 

хворого з рідкісними хворобами в рік
грн.

розрахунок
62,50 0,00

71 100,00

0 ефективності

28

оріієнтовна потреба у експрес-тестах та наборів для відбору 

біологічного матеріалу методом полімерназної ланцбгової реакції, для 

які проводять попередню діагностику гострої респіраторної хвороби 

COVID-19

од.

потреба закладів

0,00 71 100,00

96,00

27

орієнтовна кількість запланованих до закупівлі кисневих 

концентраторів ЗОЗ та/або фізичними особами - підприємцями, які є 

надавачами медичних послуг з НСЗУ  договорів про медичне 

обслуговування населення за програмою медичних гарантій, які 

надають ПМД

од.

потреба закладів

0,00 743,00 743,00

26

кількість запланованого до закупівлі медичного обладнання для 

закладів охорони здоров`я, які забезпечують лікування пацієнтів, 

хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2

од.

потреба закладів

0,00 96,00

1,00

25 кількість дорослих хворих, що страждають на хворобу Крона осіб форма № 20 52,00 0,00 52,00

24
кількість дітей, які потребують лікарський засіб для лікування 

хвороби Крона
осіб

форма № 20
1,00 0,00

283,00

23
кількість осіб пільгової категорії, що потребують безоплатного та 

пільгового забезпечення медикаментами
осіб

форма № 20
3 300,00 0,00 3 300,00

22
кількість осіб пільгової категорії, що потребують проведення 

безкоштовного зубного протезування
осіб

форма № 20
283,00 0,00

19,00

21

кількість осіб пільгової категорії, яким планується надати 

стоматологічну допомогу (передпротезна підготовка ротової 

порожнини)

осіб

форма № 20

500,00 0,00 500,00

20
кількість хворих на вірусні гепатити В і С, які забезпечуються 

препаратами
осіб

форма № 20
19,00 0,00

40,00

19
кількість дітей дітей хворих з порушення обміну речовин 

(муковісцидоз)
осіб

форма № 20
22,00 0,00 22,00

18

кількість дітей хворих  з рідкісними  хворобами кістково-мязової 

системи та сполучної тканини (дітей з ювенільним ревматоїдним 

артритом-біологічними агентами)

осіб

форма № 20

40,00 0,00

12,00

17
кількість дітей  з рідкісними ендокринними хворобами (передчасне 

статеве дозрівання )
осіб

форма № 20
6,00 0,00 6,00

16

кількість дорослих хворих області з рідкісними хворобами, які 

потребують забезпечення медикаментами (кількість дорослих хворих  

на акромегалію,що потребують забезпечення препаратами аналогами 

соматостатину)

осіб

форма № 20

12,00 0,00

4 955,20

0 продукту

15

видатки на забезпечення закупівлі медикамнтів та перев`язкувальних 

матеріалів для ЗОЗ, які проводять попередню діагностику гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2

тис.грн.

коштори, Програма

0,00 4 955,20

14

Забезпеч.закупівлі кисневих концентрат. для ЗОЗ та/або фіз.осіб-ПП, 

які одержали ліценз.на право провадж.госпдіяльності з медпрактики, 

за умови укл. ними з НСЗУ договорів про медобслуговування нас. за 

пр.мед.гарантій, які надають ПМД пацієнтам

тис.грн.

коштори, Програма

0,00 21 918,00 21 918,00



2,0050

рівень оновленого обладнання, яке планувалося до закупівлі для  

закладів охорони здоров`я, які забезпечують лікування пацієнтів, 

хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2

відс.

звіти установи

0,00 2,00

96,00

49
зниження рівня інвалідності внаслідок захворювання на хворобу 

Крона
відс.

звіти установи
90,00 0,00 90,00

48
питома вага випадків успішного лікування хворих на вірусні гепатити  

С
відс.

звіти установи
96,00 0,00

25,00

47
забезпеченість препаратами Месалазін та Будесонід хворих на 

хворобу Крона
відс.

звіти установи
10,00 0,00 10,00

46
підвищення рівня виявлення захворюваності на вірусні гепатити В та 

С
відс.

звіти установи
25,00 0,00

35,00

45
забезпеченість медикаментами дорослих хворих області з рідкісними 

хворобами
відс.

звіти установи
38,00 0,00 38,00

44
забезпеченість медикаментами дорослих хворих області з рідкісними 

хворобами (акромегалія)
відс.

звіти установи
35,00 0,00

69,69

0 якості

43

середня вартість оріієнтовної потреби у експрес-тестах та наборів для 

відбору біологічного матеріалу методом полімерназної ланцбгової 

реакції, для які проводять попередню діагностику гострої 

респіраторної хвороби COVID-19

грн.

розрахунок

0,00 69,69

26 041,67

42

середні витрати запланованих до закупівлі кисневих концентраторів 

ЗОЗ та/або фізичними особами - підприємцями, які є надавачами 

медичних послуг з НЗСУ про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, які надають ПМД

грн.

розрахунок

0,00 29 499,33 29 499,33

41

середні витрати запланованого до закупівлі медичного обладнання для 

закладів охорони здоров'я, які забезпечують лікування пацієнтів, 

хворих на гостру респіраторну хворобу COVID-19 спричинену 

коронавірусом SARS-CoV-2

тис.грн.

розрахунок

0,00 26 041,67

150,00

40
середні витрати на закупівлю медикаментів на одного дорослого 

хворого, що страждають на хворобу Крона
тис.грн.

роза
56,25 0,00 56,25

39
середні витрати на забезпечення лікування дітей з хворобою Крона

тис.грн.
розрахунок

150,00 0,00

3 003,00

38
середні витрати на одну особу пільгової категорії населення  на 

медикаменти
грн.

розрахунок
303,00 0,00 303,00

37
середні витрати на одну особу пільгової категорії населенняч на 

безкоштовне зубопротезування
грн.

розрахунок
3 003,00 0,00

40,00

36

середні витрати на одну особу пільгової категорії населення, яким 

планується надати стоматологічну допомогу (передпротезна 

підготовка ротової порожнини)

грн.

розрахунок

1 000,00 0,00 1 000,00

35 обстеження контактних в осередках захворювань гепатитом А, Е відс. звіти установи 40,00 0,00

10 526,00

34 обстеження хворих з вірусними гепатитами  В та С відс. звіти установи 20,00 0,00 20,00

33
середні витрати на забепечення медикаментозного лікування одного 

хворого з гепатитами В та С
грн.

розрахунок
10 526,00 0,00

32
середні витрати на закупівлю медикаментів для однієї дитини , яка 

хворіє на порушення обміну речовин ( муковісцидоз)
грн.

розрахунок
24,23 0,00 24,23



М.П.

100,0052

відсоток використаних кошів на закупівлю експрес-тестів та наборів 

для відбору біологічного матеріалу методом полімерназної ланцбгової 

реакції, для які проводять попередню діагностику гострої 

респіраторної хвороби COVID-19

відс.

звіти установи

0,00 100,00

51

рівень оновленого обладнання, яке планувалося до закупівлі для ЗОЗ 

та/або фізичними особами - підприємцями, які є надавачами медичних 

послуг з НЗСУ про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій, які надають ПМД

відс.

звіти установи

0,00 2,00 2,00

25.11.2021
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