
№

1.

2.

3.

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)

49-О

ПАСПОРТ

бюджетної програми місцевого бюджету на 2021  рік

(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

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

0700000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852

11.02.2021

0710000 Департамент охорони здоров`я Закарпатської обласної державної адмiнiстрацiї 02012852
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

(найменування відповідального виконавця)                        (код за ЄДРПОУ)

0717322 7322 0443 Будівництво-1 медичних установ та закладів 07100000000
(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)

гривень та

спеціального фонду- 23 000 000,00 гривень.

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань 23 000 000,00 гривень, у тому числі загального фонду

7. Мета бюджетної програми

Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та 

впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу, строк реалізації 2020-2022 роки

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 19.11.1992,0№2801-XII														

3. Постанова Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002 № 153 „Про створення єдиної системи залучення, використання та моніторингу міжнародної технічної допомоги”,  Наказ 

департаменту фінансів Закарпатської обласної державної адміністрації 04.10.2019 № 171 	Про затвердження Інструкції з підготовки бюджетних запитів для складання проекту 

обласного бюджетуˮ.														

4. 29.11.2018 року зареєстровано проект технічної допомоги Європейського Союзу „Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом 

Будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській області та впровадження інноваційних методів моніторингу, профілактики і лікування туберкульозу” № 

PLBU.03.01.00-UA-0010/17-00. реєстраційна картка №3992	

5. Рішення сесії обласної ради від 17.12.2020 № 40 "Про обласний бюджет на 2021 рік"

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

№ з/п Ціль державної політики

1 Виконання Проекту "Зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України та Польщі", Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусть-Україна 2014-2020 рр.

8. Завдання бюджетної програми



М.П.

Усього

№ з/п Завдання

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

1
Забезпечення зменшення ризику епідемії туберкульозу на прикордонних територіях України і Польщі шляхом будівництва туберкульозної лікарні на 100 ліжок в Закарпатській обл.і впровадження інноваційних 

методів профілактики і лікування туберкульозу

9. Напрями використання бюджетних коштів

51 2 3 4

23 000 000,00

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

УСЬОГО 23 000 000,00

1
Нове будівництво тублікарні ОКТМО  «Фтизіатрія»в с.Нижня Апша, вуд. Черничко, 14  

Тячівського району Закарпатської області
23 000 000,00

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

1 2 3 4 5
Усього

Одиниця 

виміру
Джерело інформації Загальний фондПоказники

11. Результативні показники бюджетної програми

Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7

№ з/п

затрат

(Дата погодження)

Департамент фінансів облдержадміністрації

(Назва місцевого фінансового органу)

Заступник директора Сергій ОСТАФІЙЧУК

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

23 000 000,00

11.02.2021

Директор департаменту охорони здоров`я Закарпатської 

облдержадміністрації

Анатолій ПШЕНИЧНИЙ

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

ПОГОДЖЕНО:

2,00

2 кількість персоналу, залученого до реалізації проекту  (всього) од. звітність в проеті

1 кількість закладів, що беруть участь у виконання пректу

тис.грн.
фінансові розрахунки

23 000,00

од. звітність в проеті 2,00

6,00 6,00

23 000,003
фінансування будівництва тублікарні, закупівлі обладнання для 

виявлення, діагностики та лікування туберкульозу

од. 1,00 1,00

продукту

5 400,77 5 400,77

5
Кількість ініціатив, спрямованих на запобігання поширенню 

захворювань людей/тварин/ рослин через кордони
од.

звітність в проеті
1,00 1,00

4 Кількість новозбудованих медичних закладів

м.кв. Економічний розрахунок6 Загальна площа нової будівлі

тис.грн.
звітність в проеті

4 258,65 4 258,65

ефективності

якості

7
Середня витрати пов`язані з виконанням робіт по будівництву 

тублікарні по співфінансуванню проекту  на 1 м.кв.

95,008
Відсоток виконання робіт по будівництву тублікарні по 

співфінансуванню проекту
відс.

звітність в проеті
95,00


