
ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання міського бюджету за 2019 рік 

по управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького,  

як головного розпорядника коштів 

 

Управління охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького є 

головним розпорядником та відповідальним виконавцем за бюджетними 

програмами: 

0710160 «Керівництво і управління в сфері охорони здоров’я»; 

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»; 

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим»; 

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги»; 

0712100 «Стоматологічна допомога населенню»; 

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги»; 

0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами»; 

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет»; 

0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань»; 

0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я»; 

0717340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток архітектури»; 

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій». 

 

Завдання головного розпорядника: здійснення керівництва у сфері 

охорони здоров'я міста, визначення і розвиток пріоритетних напрямів 

діяльності в охороні здоров’я міста з метою профілактики, зниження 

захворюваності, інвалідності та смертності населення та створення умов для 

покращення стану здоров’я всіх верств населення. 

 

На 2019 рік по загальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 286 197,7 тис. грн, у тому числі: 

кошти міського бюджету у сумі 81 887,3  тис. грн, з них: 

          додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків на утримання закладів 

освіти та охорони здоров’я - 1 500,0 тис. грн; 

        кошти для реалізації Проекту громадського бюджету «Інноваційна 

дитяча медицина» - 440,0 тис. грн; 

         кошти на лікування хворих на цукровий та  нецукровий діабет  -    

2 263,1  тис. грн;  

          цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу - 460,5 тис. грн;  
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медична субвенція у загальній сумі  201 701,1 тис. грн, з неї:                         

        медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам у сумі                          

183 368,2 тис. грн;   

        кошти на лікування хворих на цукровий та  нецукровий діабет у сумі      

7 745,3 тис. грн;  

       кошти на відшкодування витрат, понесених у зв’язку з відпуском 

лікарських засобів,  вартість яких повністю чи частково відшкодовується під 

час амбулаторного лікування осіб відповідно Урядової програми «Доступні 

ліки» у сумі 1 534,4 тис. грн;  

       цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу у сумі 9 027,2 тис. грн;  

       цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного 

призначення,  лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих 

закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи  у сумі  26,0 грн; 

 

розподілений залишок медичної субвенції 2018 року у сумі                    

2 609,3 тис. грн, з них: 

 кошти на лікування хворих на цукровий та  нецукровий діабет у сумі   

1 636,2 тис. грн;  

 цільові видатки  на лікування хворих на хронічну ниркову 

недостатність методом гемодіалізу у сумі  365,2 тис. грн;   

на медикаменти та перев’язувальні матеріали  –  315,8 тис. грн,   

на пільгові рецепти  –  292,1 тис. грн. 

 

Касові видатки по загальному фонду становлять 286 138,1 тис. грн 

(100,0 % від затверджених видатків), у тому числі на: 

оплату праці з нарахуваннями – 229 455,4 тис. грн (80,2 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 26 450,8 тис. грн (9,2 %); 

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах – 15 102,2 тис. грн 

(5,3 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

11 630,3 тис. грн (4,1 %); 

придбання продуктів харчування – 1 267,7 тис. грн (0,4 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 819,5  тис. грн (0,3 %); 

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат 

по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 806,3 тис. грн 

(0,3 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 

496,5 тис. грн (0,2 %); 

навчання медичних працівників – 109,4 тис. грн. 

 

На 2019 рік по спеціальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 46 517,7 тис. грн, у тому числі за рахунок: 

послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) – 

1 551,3 тис. грн; 
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оренди майна бюджетних установ – 1 614,6 тис. грн; 

реалізації в установленому порядку майна – 42,8 тис. грн; 

залишки коштів минулого року – 169,1 тис. грн; 

благодійної допомоги – 12 635,9 тис. грн;  

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) – 

9 413,0 тис. грн; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

21 091,0 тис. грн. 

 

Касові видатки по спеціальному фонду становлять 46 472,9 тис. грн 

(99,9 % від затверджених видатків), у тому числі на: 

оплату праці з нарахуваннями – 1 191,6 тис. грн (2,6 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 323,1 тис. грн (0,7 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

6 852,6 тис. грн (14,7 %); 

придбання продуктів харчування – 197,3 тис. грн (0,4 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –  

3 534,3 тис. грн (7,6 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 2 260,3 тис. грн (4,9 %); 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

24 281,4 тис. грн (52,2 %); 

проведення капітальних ремонтів та реставрації – 7 496,6 тис. грн 

(16,1 %); 

інші видатки – 335,7  тис. грн (0,7 %). 

 

Протягом січня-грудня 2019 року за рахунок коштів спеціального 
фонду міського бюджету (бюджет розвитку): 

придбано обладнання на суму  - 22 966,1 тис. грн, у тому числі: 
комп’ютерна техніка для дитячої міської поліклініки (реалізація 

проекту громадського бюджету «Дитяча інноваційна медицина») – 
349,9 тис. грн; 

комп'ютерна техніка для поліклінічного об’єднання  – 866,9 тис. грн; 
комп’ютерна техніка для центральної міської лікарні – 372,5 тис. грн;  
реанімаційно-операційне та діагностичне обладнання для міського 

пологового будинку з функціями перинатального центру ІІ рівня» - 
7 679,0 тис. грн; 

рентгенапарати для центральної міської лікарні (2 од.)  - 
13 697,8 тис. грн. 

проведено капітальний ремонт на суму – 5 762,5 тис. грн, у тому 
числі: 

капітальний ремонт входу до неврологічного відділення стаціонару 
№ 1 центральної міської лікарні з облаштуванням пандусу, Фортеця, 21 – 
299,9 тис. грн; 

капітальний ремонт жіночої консультації № 1 міського пологового 
будинку з функціями перинатального центру ІІ рівня із заміною системи 
опалення, вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2 – 4 086,0 тис. грн; 
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капітальний ремонт покрівель урологічного та гінекологічного 
відділень  міської лікарні швидкої медичної допомоги, вул. Короленка, 56 – 
1 068,6 тис. грн; 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на капітальний 
ремонт дитячої міської поліклініки, вул. Шевченка, 36 – 268,4 тис. грн; 

капітальний ремонт рентгенологічного апарату – 39,6 тис. грн. 
проведено реставрацію на суму – 1 734,1 тис. грн, у тому числі: 

ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення   стаціонару 
№ 1  центральної міської лікарні, Фортеця, 21 – 1 189,9 тис. грн; 

виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонтно-
реставраційні роботи будівлі основного корпусу міської лікарні № 2 
ім. Святої Анни, вул. Ганни Дмитрян, 1 – 544,2 тис. грн. 

 

0710160 «Керівництво і управління у сфері охорони здоров'я» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 561,6 тис. грн. 

Касові видатки складають 2 561,6 тис. грн (100,0 % від затверджених 

видатків). 

 

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2019 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 157 724,4 тис. грн, з них по 

загальному фонду – 148 654,5 тис. грн та спеціальному фонду – 

9 182,7 тис. грн. 

Касові видатки складають 157 679,2 тис. грн, у тому числі по 

загальному фонду – 148 621,5 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по 

спеціальному фонду – 9 170,5 тис. грн (99,9 % від затверджених). 

 

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2019 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 10 128,5 тис. грн, з них по загальному 

фонду – 8 939,7 тис. грн та спеціальному фонду – 1 188,8 тис. грн. 

Касові видатки складають 10 105,3 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 8 919,8 тис. грн (99,8 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 1 185,5 тис. грн (99,7 % від затверджених). 

 

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим» 

На 2019 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 51 483,2 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  42 957,9 тис. грн та спеціальному фонду – 8 601,8 тис. грн. 

Касові видатки складають 51 483,2 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 42 957,9 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 8 601,8 тис. грн (100,0 % від затверджених). 
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0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги» 

На 2019 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 55 956,4 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  52 740,0 тис. грн та спеціальному фонду – 3 216,4 тис. грн. 

Касові видатки складають 55 952,5 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 52 740,0 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 3 212,5 тис. грн (99,9 % від затверджених). 

 

0712100 «Стоматологічна допомога населенню» 

На 2019 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 16 721,6 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  15 533,0 тис. грн та спеціальному фонду – 1 188,6 тис. грн. 

Касові видатки складають 16 719,5 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 15 531 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному фонду 

–  1 188,5 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0712111 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 706,1 тис. грн. 

Касові видатки складають 2 705,9 тис. грн (100,0 % від затверджених 

видатків). 

 

0712113 «Первинна медична допомога населенню, що надається 

амбулаторно-поліклінічними закладами» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 166,7 тис. грн. 

Касові видатки складають 166,7 тис. грн (100,0 % від затверджених видатків). 

 

0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 9 381,5 тис. грн. 

Касові видатки складають 9 377,7 тис. грн (100,0 % від затверджених 

видатків). 

 

0712146 «Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 1 534,4 тис. грн. 

Касові видатки складають 1 534,4 тис. грн (100,0 % від затверджених 

видатків). 
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0712152 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я» 

На 2019 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 1 022,3 тис. грн. 

Касові видатки складають 1 021,6 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0717340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури»  

На 2019 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  

1 734,8 тис. грн. Касові видатки складають 1 734,1 тис. грн (100,0 % від 

затверджених). 

 

0717363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій» 

На 2019 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  

21 401,4 тис. грн. Касові видатки складають 21 376,8 тис. грн (99,9 % від 

затверджених). 

 

 
 
Начальник управління                                                                     О. Макарук 

 
    


