
ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання міського бюджету за 2017 рік 

по управлінню охорони здоров’я Міської ради міста Кропивницького,  

як головного розпорядника коштів 

 

Управління охорони здоров’я Кіровоградської міської ради є головним 

розпорядником та відповідальним виконавцем за бюджетними програмами: 

1410180 «Керівництво і управління в сфері охорони здоров’я»; 

1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»; 

1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню»; 

1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим»; 

1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню»; 

1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню»; 

1412180 «Первинна медична допомога населенню»; 

1412210 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»; 

1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я»; 

1418600 «Інші видатки»    

 

Завдання головного розпорядника: здійснення наданих законодавством 

повноважень 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 2017 рік по загальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 292 885,0 тис. грн, у тому числі: 

кошти міського бюджету – 63 246,7 тис. грн; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

215 851,8 тис. грн; 

цільові видатки на лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет 

за рахунок медичної субвенції за рахунок медичної субвенції з державного 

бюджету – 8 703,6 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, в тому числі для 

лікування онкологічних захворювань за рахунок медичної субвенції з 

державного бюджету – 22,8 тис. грн;  

цільові видатки на лікування хворих методом гемодіалізу за рахунок 

медичної субвенції з державного бюджету – 600,0 тис. грн; 

залишок медичної субвенції з державного бюджету 2016 року – 

152,8 тис. грн; 

субвенція з державного бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань – 4 307,3 тис. грн. 
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Касові видатки по загальному фонду становлять 291 680,3 тис. грн 

(99,6 % від затверджених видатків), у тому числі на: 

оплату праці з нарахуваннями – 233 532,8 тис. грн (80,1 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 22 362,3 тис. грн (7,7 %); 

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах – 16 863,2 тис. грн 

(5,8 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

10 072,7 тис. грн (3,4 %); 

придбання продуктів харчування – 4 939,1 тис. грн (1,7 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 

2 213,4 тис. грн (0,8 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 1 288,5 тис. грн (0,4 %); 

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат 

по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 357,5 тис. грн 

(0,1 %); 

інші видатки – 50,8 тис. грн. 

 

На 2017 рік по спеціальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 60 343,0 тис. грн, у тому числі за рахунок: 

послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) – 

751,0 тис. грн; 

оренди майна бюджетних установ – 1 807,0 тис. грн; 

реалізації в установленому порядку майна – 73,1 тис. грн; 

задишки коштів минулого року – 195,4 тис. грн; 

благодійної допомоги – 23 085,7 тис. грн;  

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) – 

26 030,8 тис. грн; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

8 400,0 тис. грн. 

Касові видатки по спеціальному фонду становлять 60 013,3 тис. грн 

(99,5 % від затверджених видатків), у тому числі на: 

оплату праці з нарахуваннями – 453,0 тис. грн (0,8 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 45,0 тис. грн (0,1 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

6 271,0 тис. грн (10,4 %); 

придбання продуктів харчування – 64,4 тис. грн (0,1 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 

3 877,6 тис. грн (6,5 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 2 489,8 тис. грн (4,2 %); 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

33 962,6 тис. грн (56,6 %); 

проведення капітальних ремонтів та реставрації – 12 622,1 тис. грн 

(21,0 %); 

інші видатки – 227,8  тис. грн (0,3 %). 
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У 2017 році за рахунок коштів спеціального фонду міського бюджету 

(бюджет розвитку) лікувально-профілактичними закладами придбано 

обладнання на загальну суму 13 056,2 тис. грн (вдвічі більше у порівнянні 

з 2016 роком), зокрема: 

рентгенодіагностичне обладнання – 7 328,0 тис. грн; 

медичне та діагностичне обладнання для відділення гострої судинної 

неврологічної патології комунального закладу «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» (функціональні ліжка, приліжкові 

кардіомонітори, електрокардіографи, комп’ютерний електроенцефалограф, 

апарат штучної вентиляції легенів та ін.) – 2 737,6 тис. грн; 

обладнання для закладів, що надають медичну допомогу дітям 

(аналізатори, апарати електротерапії, ультразвукової терапії, апарат 

магнітотерапії, щілинна лампа та ін.) – 1 445,1 тис. грн; 

комп’ютерна техніка, санітарний автотранспорт та інше матеріально-

технічне оснащення для лікувальних закладів первинної ланки – 

859,8 тис. грн. 

Крім того, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій придбано 2 реанімобіля та 2 автомобіля швидкої 

медичної допомоги на загальну суму 8 389,0 тис. грн. 
У 2017 році проведено капітальні ремонти на загальну суму 

12 622,1 тис. грн (більше у 1,3 рази у порівнянні з 2016 роком), а саме 

капітальний ремонт: 

будівлі комунального закладу «Кіровоградська міська лікарня швидкої 

медичної допомоги» (вул. Короленка, 56) під розміщення відділення гострої 

судинної неврологічної патології із благоустроєм прилеглої території – 

4 788,8 тис. грн; 

будівель харчоблоку, пральні, клініко-діагностичної лабораторії, 

старого корпусу, жіночої консультації та огорожі пологового будинку № 1 – 

4 928,6 тис. грн; 

благоустрій території біля відділення амбулаторного гемодіалізу 

комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» (вул. Ганни Дмитрян, 1) – 916,4 тис. грн; 

приймального відділення стаціонару № 1 комунального закладу 

«Центральна міська лікарня м. Кіровограда» (Фортеця, 21) –  1 457,8 тис. грн; 

інших об’єктів (заміна вікон в амбулаторії, ремонт теплової мережі 

міської стоматологічної поліклініки № 1) та виготовлення проектно-

кошторисної документації – 530,5 тис. грн. 

Також, у 2017 році за рахунок коштів інвестора проведено 

капітальний ремонт приміщення під відділення амбулаторного 

гемодіалізу комунального закладу «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни 

м. Кропивницького» на суму 5 287,4 тис. грн та згідно з Меморандумом 

щодо реалізації Проекту по оснащенню діалізного відділення в 

м. Кропивницькому, підписаного 16 листопада 2016 року між 

Кіровоградською міською радою та ТОВ «Фрезеніус Медікал Кер Україна», 
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інвестором подаровано 11 апаратів для гемодіалізу, обладнання для 

фільтрування та очищення води для діалізу, крісла для забору донорської 

крові на суму 11 286,4 тис. грн. 

 

1410180 «Керівництво і управління в сфері охорони здоров’я» 

На 2017 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  1 472,9 тис. грн. 

Касові видатки складають 1 466,0 тис. грн (99,5 % від затверджених 

видатків). 

 

1412010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі  154 138,6 тис. грн, з них по 

загальному фонду – 116 107,1 тис. грн та спеціальному фонду – 

38 031,5 тис. грн. 

Касові видатки складають 153 831,2 тис. грн, у тому числі по 

загальному фонду – 116 068,2 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по 

спеціальному фонду – 37 763,0 тис. грн (99,3 % від затверджених). 

 

1412030 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 8 102,5 тис. грн, з них по загальному 

фонду – 7 758,2 тис. грн та спеціальному фонду – 344,3 тис. грн. 

Касові видатки складають 8 094,3 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 7 751,0 тис. грн (99,9 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 343,3 тис. грн (99,7 % від затверджених). 

 

1412050 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 53 758,4 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  38 748,1 тис. грн та спеціальному фонду – 15 010,3 тис. грн. 

Касові видатки складають 53 719,0 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 38 748,1 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 14 970,9 тис. грн (99,7 % від затверджених). 

 

1412120 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 53 990,7 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  49 216,1 тис. грн та спеціальному фонду – 4 774,6 тис. грн. 

Касові видатки складають 53 949,0 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 49 176,7 тис. грн (99,9 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 4 772,3 тис. грн (100,0 % від затверджених). 
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1412140 «Надання стоматологічної допомоги населенню» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 14 609,0 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  13 412,8 тис. грн та спеціальному фонду – 1 196,2 тис. грн. 

Касові видатки складають 14 608,9 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 13 412,8 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду –  1 196,1 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

1412180 «Первинна медична допомога населенню» 

На 2017 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 57 423,1 тис. грн, з них по загальному 

фонду  – 56 485,0 тис. грн та спеціальному фонду – 938,1 тис. грн. 

Касові видатки складають 57 235,0 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 56 315,3 тис. грн (99,7 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду –  919,7 тис. грн (98,0 % від затверджених). 

 

1412210 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров’я» 

На 2017 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  8 703,7 тис. грн. 

Касові видатки складають 7 824,0 тис. грн (89,9 % від затверджених). 

 

1412220 «Інші заходи в галузі охорони здоров’я» 

На 2017 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  981,1 тис. грн. 

Касові видатки складають 918,2 тис. грн (93,6 % від затверджених). 

 

1418600 «Інші видатки» 

На 2017 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  

48,0 тис. грн. Касові видатки складають 48,0 тис. грн (100,0 % від 

затверджених). 

 
 
 
Начальник управління                                                                          О. Макарук 

 
    


