
ІНФОРМАЦІЯ  

про виконання міського бюджету за 2018 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»; 

0712110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню»; 

0712140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я»; 

0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я»; 

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

0717360 «Виконання інвестиційних проектів»; 

0717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та 

інформатики».  

 

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 2018 рік по загальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 345 434,5 тис. грн, у тому числі: 

кошти міського бюджету – 81 869,9 тис. грн; 

кошти міського бюджету виділені для Кіровоградської обласної 

організації Товариства Червоного Хреста України – 545,0 тис. грн; 

медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам –

221 674,9 тис. грн; 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції – 

17 624,0 тис. грн; 

субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (кошти на 

лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет) – 8 550,00 тис. грн; 

кошти міського бюджету на лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет) – 743,2 тис. грн; 

субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських 

засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету (доступні ліки) – 6 177,3 тис. грн. 
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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 – 21,0 тис. грн; 

цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову 

недостатність методом гемодіалізу – 7555,8 тис. грн; 

розподілений залишок медичної субвенції 2017 року – 673,4 тис. грн 

(у тому числі інсуліни – 608,8 тис. грн). 

 

Касові видатки по загальному фонду становлять 342 258,2 тис. грн 

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

оплату праці з нарахуваннями – 267 754,7 тис. грн (78,2 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 26 788,0 тис. грн (7,8 %); 

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів за 

рецептами лікарів безоплатно і на пільгових умовах – 20 735,4 тис. грн 

(6,1 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

16 793,0 тис. грн (4,9 %); 

придбання продуктів харчування – 3 677,7 тис. грн (1,1 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 2 779,3  тис. грн (0,8 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю – 

2 118,3 тис. грн (0,6 %); 

виплату пенсій і допомоги (відшкодування Пенсійному фонду виплат 

по пільгових пенсіях при достроковому виході на пенсію) – 1 557,2 тис. грн 

(0,5 %); 

інші видатки – 54,6 тис. грн. 

 

На 2018 рік по спеціальному фонду всього затверджено видатків з 

урахуванням внесених змін 51 725,5 тис. грн, у тому числі за рахунок: 

послуг, що надаються бюджетними установами (медичні огляди) – 

1 750,4 тис. грн; 

оренди майна бюджетних установ – 2 152,9 тис. грн; 

реалізації в установленому порядку майна – 55,7 тис. грн; 

залишки коштів минулого року – 256,4 тис. грн; 

благодійної допомоги – 12 972,1 тис. грн;  

спеціального фонду міського бюджету (бюджет розвитку) – 

18 586,2 тис. грн; 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 

15 951,8 тис. грн. 

 

Касові видатки по спеціальному фонду становлять 40 865,7 тис. грн 

(79,0 % від затверджених видатків), у тому числі на: 

оплату праці з нарахуваннями – 1 173,8 тис. грн (2,9 %); 

оплату енергоносіїв та комунальних послуг – 299,6 тис. грн (0,7 %); 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів – 

6 942,6 тис. грн (17,0 %); 
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придбання продуктів харчування – 34,0 тис. грн (0,1 %); 

придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –  

4 638,0 тис. грн (11,3 %); 

оплата послуг (крім комунальних) – 3 019,5 тис. грн (7,4 %); 

придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

14 135,3 тис. грн (34,6 %); 

проведення капітальних ремонтів та реставрації – 10 363,0 тис. грн 

(25,4 %); 

інші видатки – 259,9  тис. грн (0,1 %). 

 

Протягом січня-грудня 2018 року за рахунок коштів спеціального 

фонду міського бюджету (бюджет розвитку): 

1) придбано обладнання на загальну суму – 13 285,9 тис. грн: 

апарат ультразвукової діагностики для КЗ «Міська лікарня № 2 

ім. Святої Анни м. Кропивницького» – 2 054,5 тис. грн (за рахунок субвенції 

з державного бюджету); 

рентгенологічний апарат для Кіровоградської дитячої міської лікарні – 

3 584,5 тис. грн (за рахунок субвенції з державного бюджету); 

апарат ультразвукової діагностики для КЗ «Кіровоградська міська 

лікарня швидкої медичної допомоги» - 2 198,3 тис. грн; 

медичне обладнання (фіброгастроскоп, аналізатор формули крові, 

біохімічний аналізатор, апарати електрохірургічні, електрокардіограф, 

монітори пацієнтів, пульсоксиметри, кардіологічний датчик для 

УЗД-апарату, апарат сорбційний та ін.) – 3 163,4 тис. грн; 

комп'ютерна техніка – 1 233,0 тис. грн, у тому числі закладами 

первинної ланки – 846,0 тис. грн; 

автомобіль (2 од.) – 674,0 тис. грн; 

інше обладнання та оснащення (електричний пароварильний котел, 

пролежневі матраци, кондиціонер, функціональні ліжка, крісло 

оториноларингологічне) – 378,2 тис. грн. 

 

2) проведено капітальні ремонти на загальну суму 8767,9 тис. грн: 

капітальний ремонт пожежної сигналізації у відділеннях стаціонару№1 

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 (дитяче 

інфекційне, неврологічне та інфекційні відділення № 1 та № 2) – 

487,5 тис. грн; 

капітальний ремонт фасаду дитячого інфекційного відділення 

стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» та 

благоустрою прилеглої території, Фортеця, 21 – 1 233,1 тис. грн; 

капітальний ремонт пожежної водойми на території стаціонару № 1 

КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда» - 35,0 тис. грн; 

капітальний ремонт рентгенологічних апаратів КЗ «Кіровоградська 

міська лікарня швидкої медичної допомоги» – 55,6 тис. грн; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт електричних мереж та введення другого вводу електропостачання 

КЗ «Міська лікарня № 2 ім. Святої Анни м. Кропивницького» - 60,3 тис. грн; 
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капітальний ремонт фасаду жіночої консультації № 1 КЗ «Міський 

пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня», 

вул. Генерала Жадова, 23, к. 2 – 1 314,1 тис. грн; 

капітальний ремонт палат відділення консервативної гінекології 

КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня», вул. Олени Журливої, 1 – 1 486,3 тис. грн; 

капітальний ремонт операційного відділення консервативної 

гінекології КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального 

центру ІІ рівня», вул. Олени Журливої, 1 – 815,2 тис. грн; 

капітальний ремонт благоустрою території навколо жіночої 

консультації № 1 КЗ «Міський пологовий будинок з функціями 

перинатального центру ІІ рівня», вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2 – 

683,6 тис. грн; 

капітальний ремонт приміщення жіночої консультації № 1 

КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня», вул. Генерала Жадова, 23, корп. 2 – 1 256,2 тис. грн; 

благоустрій прилеглої території біля лікувального корпусу 

КЗ «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру 

ІІ рівня», вул. Олени Журливої, 1 – 504,2 тис. грн; 

капітальний ремонт приміщення дитячої міської поліклініки № 1, 

вул. Шевченка, 36 – 615,5 тис. грн; 

капітальний ремонт приміщення КЗ «Амбулаторія загальної практики – 

сімейної медицини» із заміною вікон, сел. Гірниче, вул. Лінія 10-а, 61 - 

142,1 тис. грн; 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт приміщення гаражу КЗ «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 1 м. Кіровограда», вул. Миколи Левитського, 71/24 – 

59,9 тис. грн; 

капітальний ремонт гастродуоденофіброскопа у КЗ «Поліклінічне 

об’єднання м. Кіровограда» - 19,3 тис. грн.  

 

3) проведено реставрацію на загальну суму 1589,2 тис. грн: 

реставраційно-відновлювальні роботи фасадів пам’ятки архітектури 

«Казарма для двох рот» з капітальним ремонтом лабораторно-

рентгенівського корпусу стаціонару № 1 КЗ «Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда», Фортеця, 21 – 1 458,9 тис. грн; 

ремонтно-реставраційні роботи приміщення основного корпусу 

КЗ «Міська лікарня № ім. Святої Анни м. Кропивницького» під терапевтичне 

відділення, вул. Ганни Дмитрян, 1 – 30,2 тис. грн; 

ремонтно-реставраційні роботи приймального відділення 

стаціонару№1 КЗ «Центральна міська лікарня м. Кіровограда», Фортеця, 21 - 

100,0 тис. грн. 

 

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

На 2018 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 2 281,4 тис. грн. 
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Касові видатки складають 2 281,1 тис. грн (100,0 % від затверджених 

видатків). 

 

0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 156 326,0 тис. грн, з них по 

загальному фонду – 142 628,7 тис. грн та спеціальному фонду – 

13 697,3 тис. грн. 

Касові видатки складають 153 774,2 тис. грн, у тому числі по 

загальному фонду – 140 082,9 тис. грн (98,2 % від затверджених) та по 

спеціальному фонду – 37 763,0 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0712020 «Спеціалізована стаціонарна медична допомога 

населенню» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 10 949,9 тис. грн, з них по загальному 

фонду – 9 486,8 тис. грн та спеціальному фонду – 1 479,8 тис. грн. 

Касові видатки складають 10 949,9 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 9 474,3 тис. грн (99,9 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 1 475,6 тис. грн (99,7 % від затверджених). 

 

0712030 «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та 

новонародженим» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 53 710,9 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  41 873,4 тис. грн та спеціальному фонду – 11 886,7 тис. грн. 

Касові видатки складають 53 710,9 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 41 873,4 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 11 866,7 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0712080 «Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню, крім 

первинної медичної допомоги» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 53 641,0 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  49 930,3 тис. грн та спеціальному фонду – 3 710,7 тис. грн. 

Касові видатки складають 53 640,2 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 49 929,7 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду – 3 710,5 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0712100 «Стоматологічна допомога населенню» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 15 841,2 тис. грн, з них по загальному 

фонду  –  14 713,3 тис. грн та спеціальному фонду – 1 127,9 тис. грн. 

Касові видатки складають 15 841,1 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 14 713,3 тис. грн (100,0 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду –  1 127,8 тис. грн (100,0 % від затверджених). 
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0712110 «Первинна медико-санітарна допомога населенню» 

На 2018 рік затверджено видатки з урахуванням внесених змін на 

виконання бюджетної програми у сумі 68 429,5 тис. грн, з них по загальному 

фонду  – 66 921,4 тис. грн та спеціальному фонду – 1 508,1 тис. грн. 

Касові видатки складають 68 390,6 тис. грн, у тому числі по загальному 

фонду – 66 882,5 тис. грн (99,9 % від затверджених) та по спеціальному 

фонду –  1 508,1 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0712140 «Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров'я» 

На 2018 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 16 079,3 тис. грн. 

Касові видатки складають 15 501,1 тис. грн (96,4 % від затверджених). 

 

0712150 «Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 

здоров'я» 

На 2018 рік затверджено видатки по загальному фонду з урахуванням 

внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 1 519,9 тис. грн. 

Касові видатки складають 1 519,9 тис. грн (100,0 % від затверджених). 

 

0717340 «Проектування, реставрація та охорона пам'яток 

архітектури»  

На 2018 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  

1 589,1 тис. грн. Касові видатки складають 1 589,1 тис. грн (100,0 % від 

затверджених). 

 

0717360 «Виконання інвестиційних проектів» 

На 2018 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі  

16 685,9 тис. грн. Касові видатки складають 5 836,6 тис. грн (35,0 % від 

затверджених). 

 

0717530 «Інші заходи у сфері зв'язку, телекомунікацій та 

інформатики» 

На 2018 рік затверджено видатки по спеціальному фонду з 

урахуванням внесених змін на виконання бюджетної програми у сумі 

40,0 тис. грн. Касові видатки складають 40,0 тис. грн (100,0 % від 

затверджених). 

 
 
 
Начальник управління                                                                          О. Макарук 

 
    


