
Iнфорлtацiя про ваконання бюdеrcеmнuх проzрй/|, за 2020 piK
по zоловному розпоряDнuку бюdмсеmнuх кошmiв -

вiddiлу охоронu зdоров'я CyMcbKoi tпicbKoi раdч

Вiдповiдно до Положення про вiддiл охорони здоров'я CyMcbKoi MicbKoi
ради, затвердженого рiшенням Сумськоi Micbkoi ради вiд 19 червня 2оIз року
J\b 2479-МР (зi змiнами), вiддiл охорони здоров'я СумськоТ MicbKoi ради (надалi
Вiддiл) утворюсться Сумсъкою мiською радою та е iT уповноваженим
виконавчим органом управлiння закладами охорони здоров'я, установами та
пiдприемствами охорони здоров'я, Що належать до власностi, iериторiальноТ
громади MicTa Суми, i в межах м. Суми забезпечу€ виконання покладених на
вiддiл завдань. Вiддiл е юридичною особою публiчного права, мае самостiйний
баланс, рахунки в органах ,Щержавноi казначейськоi служби, печатку iз
зображенням державного герба Украiни, штампи, бланки зi cBoiM
найменуванням та iншi атрибути юридичноi особи та мае право
обслуговуватися в банкiвських установах Украiни. Вiддiл е пiдзвiтним та
пiдконтрольним Сумськiй мiськiй ради, пiдпорядковуеться iT виконавчому
KoMiTeT та Сумському MicbKoMy головi. Вiддiл у своiй дiяльностi керуеться
Конституцiею i законами Украiни, актами Президента Украiни та KbbiHeTy
MiHicTpiB Украiни, рiшенняМи СумсЬкоi MicbKoi ради, ""по"u"rого 

KoMiTeTy,
розпорядженнями Сумського мiського голови, з питань здiйснення
повноваженЬ органiв виконавчоI влади - накЕвами MiHicTepcTBa охорони
здоров'Я Украiни та наказами управлiння охорони здоров'я Сумськоi
облдержадмiнiстрацii, Положенням про вiддiл та iншими нормативними
актами. У межах cBoix повноважень укладае вiд свого iMeHi угоди з
юридичними i фiзичними особами, ма€ майновi i немайновi права та
зобов'язання, може бути позивачем i вiдповiдачем у судах. Вiддiл .чб.зrr..rу.
органiзацiю здiйснення власних повноважень та делегованих повноважень
органiВ виконавчоi влади, визначениХ пiдпунктами 1,б,8 пункту ((а),
пiдпунктамИ 1,2,з,|l пункту (б) cTaTTi З2 Закону УкраiЪи пПро мiсцеве
самоврядування в YKpaiHi> (за належнiстю).

BidпoBidHo do рiu,лення CyMcbKot MicbKot раdu Bid 24 zруdня 2019 року
ль 6248 _ мР кПро бюdсrcеm CyMcbKo'i MicbKot об'еdнано'i mерumорiальноi
zpoMadu на 2020 piK> (зi змiнамu) вiддiл охорони здоров'я CyMcbKoi MicbKoT
ради визначено головним розпорядником бюджетних коштiв.

на виконання завдань i функцiй вiддiлу передбачено видатки за рахунок
коштiв:

медичноi субвенцiт з державного бюджету мiсцевим бюджетам;
бюджету об'еднаноi територiальноi громади ;

- кошти
- кошти

кошти субвенцii з мiсцевого бюджету на здiйснення видаткiв- кUllllи UуUlJgнцll з мIсцевого 0юджету на здlиснення переданих видаткiв
у сферi охорони здоров'я за рахунок kou,tmiB меduчноi' субвенцii', в тому числi з
них на:

- забезпечення лiкування хворuх на нuркову неdосmаmнiсmь
меmо dом zел,tо diалiзу ;

- забезпечення лiкування хворuх на цукровuй mа нецукровuй diабеm;
- коulmu оmрu-л4анi з Мuколаiвськоi' селutцноi' раdu БiлопiльськоZо

району Сулlськоi' обласmi mq Нuuсньосuроваmськоt сiльськоi padu, меduчна
субвенцiя (на вidulкоdування вumраm за наdання вmорuнноt tиеduчноi dопол,tоzu);



- субвенцiя з мiсцевого бюджету на здiйснення пiдтримки окремих
закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я за рахунок вiдповiдноi субвенцii
з державного бюджету, в тому числi з них Hal

- на лiкування хворuх на цукровuй mа нецукровuй diабеm;
- на вuплаmу dоплаm за березень 2020 року меduчнtlлt mа iHu.tuM

працiвнuка*t, ulо безпосереdньо зайняmi лiкуванням пацiенmiв iз вuпаdкамu
еосmроi респiраmорноi' хворобu CO|/ID-]9, спрuчuнено| коронавiрусолl SlЛS-
CoV-2;

- iнша субвенцiя з бюджету Нижньосироватськоi сiльськоi ради.
Загальна сума видаткiв у 2020 роцi, яка спрямована на покращення рiвня

медичних послуг та матерiально технiчноi бази лiкувальних устаноВ
становить2968|2,3 тис.грн., у тому числi:

- загальний фонд - 180104,9 тис.грн., що становить 95,5ОА до
затверджених бюджетних призначень;

_ спецiальний фонд - 11б 70714 тис.грн., з них власнi надходження
1140,0 тис. грн. (благодiйна допомога); кошти бюджету розвитку _
115 5б7,4 тис. грн., в т.ч. грантовi кошти GIZ - 482,8 тис. грн.,
кредитнi кошти отриманi вiд мiжнародноi фiнансовоi органiзацii
Пiвнiчноi екологiчноi фiнансовоi корпорацii (FЩФКО)- 10052,6
тис.грн, кошти CyMcbKoi MicbKoi ТГ - 100268p тис.|рн., субвенцiя з

державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення захоДiВ

щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй , 476З,8

В cTpyKTypi бюджетних програм кошти розподiленI наступним ЧиноМ:

о <<Багатопрофiльна стацiонарна медична допомога населенню>>

(КПКВК 0712010) _ 153 014,5 тис. гривень, в т. ч. по заг€Lльному фонду _

I|3 7t6,2 тис. гривень (або 94,4 Уо), з них оплата працi з нарахуваннями -
69 З89,5 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносiiв - t7 050,5

тис. гривень та по спецiальному фонду -
розвитку), або 99,0 вiдсоткiв.

З9 298,З тис. гривень (бюджет

На медикаменти видатки склали 10 683,1 тис. |ривень, на харчування -
4 O75";l тис. гривень.

Зазначенi вudаmкu направленi dля КНП кItенmральна MicbKa клiнiчна
лiкарня> СМР, КНП <Клiнiчна лiкарня М 4D СМР, КНП <Клiнiчна лiкарня Ng 5>

СМР, КНП <!umяча клtнiчна лiкарня Свяmоi Зiнаidu> СМР, якi забезпечуЮmь

наdання сmацiонарноi'mа амбулаmорно-полiклiнiчноi'dопомоzu ilсumелям tиiсmа.

о <<спецiалiзована стацiонарна допомога населенню> (кпквк
07t2020) 3 000,0 тис. гривень (загальний фонд, оплата працi з

нарa>суваннями), або 1 00,0 вiдсоткiв.
Зазначенi видатки направленi для . КНП СОР <<Обласна КлiНiЧНа

спецiалiзована лiкарня>>.

. <<лiкарсько-акушерська допомога вагiтним, породiллям Та

новонародженим> (КПКВК 0712030) _|9 |2I,5 тис. гривень, в т. ч. по

загальному фонду - |2411,5 тис. гривень (або 98,3 Yо),з них оплата працi з

нарахуваннями 8 430,б тис. гривень, оплата комун€tльних ПОСЛУГ Та

енергоносiiв - 2547,7 тис. гривень та по спецi€IJIьному фо"дУ - 6710,0 ТИС.

гривень (бюджет розвитку), або 98,2 вiдсотки.
На медикаменти видатки склали 377,З тис. гривень, на харчУВаннЯ -515,9

тис. гривень.



)

тис. гривень.
Зазначенi видатки направленi для КНП <<Клiнiчний пологовий будинок

Пресвятоi Щiви Mapii> СМR який забезпечуе надання стацiонарноi та
амбулаторно-полiклiнiчноi допомоги жiночому населенню MicTa.

о <<Стоматологiчна допомога населенню)) (кПкВк 0712100)
7 098,2 тис. |ривень, в т. ч. по загальному фонду - 6 701r,6 тис. гривень (або
99,0 Уо), з них оплата працi з нарахуваннями -5 459,7 тис. гривень, оплата
комун€шьних послуг та енергоносiiв 492,5 тис. гривень та по спецiальному
фо"ду - 396,6 тис. |ривень (бюджет розвитку), або 57,5 вiдсотки.

На медикаменти видатки склали 288,8 тис. гривень.
Зазначенi вudаmкu спрялtованi dля КНП кКлiнiчна сmол4аmолоziчна

полiклiнiка) СМР, яка забезпечу€ наdання сmол4аmолоziчноt dопол,tоzu uсumеля.л4
Micma.

о ((первинна медична допомога населенню, що надаеться центрами
первинноi медичноi (мелико-санiтарноi) допомоги>> (КПКВК 071.2||l)
2 0З5,З тис. гривень (загальний фонд), або 90,5 %, з них на оплату працi з
нарахуваннями - 3lЗ,6 тис. гривень (за надання медичноi допомоги хворим з
пiдозрою на гостру респiраторну хворобу, спричинену COVID - 19, КНП
<IteHmp первuнноi меduко - caHimapHoi' dополлоzu JW 1D - ]52,5 muс. zрuвень mа
КНП KIteHmp первuнно|лtеduко - санimарноi'dопомоzu Ns 2D - Iб],] muс.
zpuBe+b ), на оплату комунальних послуг та енергоносiiв - 1 488,1 тис. гривень
(КНП <IteHmp первuнноi' меduко - caHimapHoi' dополлоzu М I D - 893,9 muс.
ерuвень mа КНП KIteHmp первuнноi'меduко - caHimapHot dопомоеu М 2D - 594,2
muс. zpuBeHb).

. ((централiзованi заходи з лiкування хворих на чукровий та
нецукровий дiабет>> (КПКВК 07l2l44) -|| 499,7 тис. гривень (загальний

фонд), або 100,0 Уо, з них за рахунок коштiв бюджету Сумськоi MicbKoi
об'еднаноi територiальноi громади -3 400,0 тис. гривень.

р <<Забезпечення дiяльностi iнших закладiв у сферi охорони
здоров'я> (КПКВК 071215l) -2 б83,1 тис. гривень, в т. ч. по загальному фонду
- 2 683,0 тис. гривень (або 96,8 Оh), з них оплата працi з нарахуваннями -
2 577,7 тис. гривень, оплата комунальних послуг та енергоносiiв - З5,9 тис.
гривень та по спецiальному фонду - 0,1 тис. гривень (власнi надходження).
Зазначенi вudаmкu спрял4ованi на уmрuл4ання ценmралiзованоi бухzалmерii' mа
iH форл,tацiйн о - ан алimuчно zo ц енmру лцеd uчн oi' с mаmuсmuкu.

о <<Iншi програми та заходи у сферi охорони здоровоя> (кПкВк
07|2152) - 48 З7З,0 тис. гривень.

По загальному фонду кошти в cyMi 27 836,5 тис. гривень (або 96,З ОА)

спрямовано на:
- заходи щодо запобiгання занесенню i поширенню на територiТ Сумськоi

MicbKoT об'сднаноi територiальноТ громади гостроi респiраторноi хвороби,
спричиненоТ KopoHaBipycoM COVID-19 - 10 168,1 тис. гривень;

- забезпечення пiльговоi категорii населення безкоштовним
зубопротезуванням - 2 465,2 тис. гривень;

- профiлактичнi огJIяди - Т 499,З тис. гривень;
- надання населенню медичних послуг з первинноТ медичноI допомоги -



забезпеченнЯ оплатИ пiльговиХ рецептiв та медикаментiв, придбання

туберкулiну та iншi - |3 7о3,9 тис. гривень (КНП <Щенmр первuнноt меduко -
caHimapHot dопол,tоzu М I D - 6 383,б muс. ?рuвень mа КНП KIteHmp первuнноt

ллеduко - санimарноt dополtоzu М 2D - 7 320,3 muс. zрuвень).

Видатки спецiального фонду скл€rли 2о 536,5 тис. гривень, з них власнi

надходження - 1 139,9 тис. гривень (благодiйна допомога) та кошти бюджеry

розвитку - 19 396,б тис. гривень.
о <<Будiвництво медичних установ та закладiв> (кПкВК 0717322) -

26 О29,4 тис. гривень (або 95,2 вiдсотки).
о <<спiвфiнансування iнвестицiйних проектiвl Що реалiзуються за

рахунок коштiв державного фонду регiонального розвитку>> (кпквк
Ьzriзоr1 - 2 4зg,з тис. гривень (або 94,0 вiдсоткiв). Видатки спрямованi на

проведення капiталъного ремонту примiщень на 2 поверсi Комунального

"Ь*оr.рЧiйноЮ 
пiдприемства ",Щитяча клiнiчна лiкарня СвятоI Зiнаiди"

СумськоТ MicbKoi ради по вул. Троiцька,28 м. Суr".
е <<Виконання iнвестицiйних проектiв в рамках здiйснення заходiв

щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiй>> (кпквк
0717збз) 476З,8 тис. |ривень (або 100,0 вiдсоткiв). Кошти видiленi

вiдповiдНо розпоРядженнЯ кмУ вiд 08.08.2020 р. Jф891-р <Про розподiл у 2020

роцi субвенчii з державного бюджету мiсцевим бюджетам на здiйснення

iаходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих територiь> для

придбання медичного обладнання.

о <<Заходи з енергозбереження> (КПквК 0717640) _ 16 27t,6 тис.

гривень, в т. ч. по заг€Lльному фо"ду 22I,0 тис. гривень (96,5 Оh), по

спецiальному фонду (бюджету розвитку) _ 1б050,б тис. гривень (77,2 Yо) на

виконаннЯ оПро.рurЧ пiдвищеннЯ енергоефективностi В бюджетнiй сферi

Сумськоi MicbKoi об'еднаНоТ териТорiальнОi громаДи на 2020 - 2022 роки)
(енерz_,озберiz.аючi захоdu у заклаdах охоронu зdоров'я), зокрема на:

- капiтальнии ремонт булiвлi (утеплення фасаду) комун€tльного

некомерЦiйногО пiдприсМства <I-{ентр€Lльна MicbKa клiнiчна лiкарня> Сумськоi
MicbKoiJ Ради по вул. 2о poKiB Перемоги, 1з, м. Суми
49,6 тис. ГривенЬ (спецiальний фонд (бюджет розвитку));

- капiтальний ремонт теплопункту (облаштування системи автоматичного

реryлювання споживання тепла) консультативно-дiагностичного вiддiлення Jф

i к-rШ "дкЛ Святоi Зiнаiди" СумськоТ MicbKoT Ради за адресою: вул. I. CipKa, 3

- 450,0 тис. гривень (спецiальний фо"д (бюджет розвитку));
- каПiтальниЙ ремонТ будiвель , (утеплення фасаду, цоколю)

консульТативно-Дiагностичного вiддiлення Ns 2 кнП (Л(Л Святоi Зiнаiди>

Сумськоi MicbKoi Ради за адресою: вул. I. CipKa, 3 з отриманням енергетичного

сертифiКату - t oit,6 тис. гривенЬ (в т. ч. спецiальний фонд (бюджет розвитку)

- 1 060,6 тис. гривень);
- капiтальний ремонт переходу мiж булiвлями старого та нового

корпусУ комуналЬногО некомерЦiйногО пiдприемства <,ЩКЛ Святоi Зiнаiди>

Сумськоi MicbKoi Ради за адресою: м. Суми, вул. Троiцька, 28

543,0 тис. гривень (спецiальний фоrд (бюджет розвитку));



- реаЛiЗацiю проекту кЕнергоефективна термомодернiзацiя (капiтальний
ремонт) будiвлi стацiонару (новий корпус, 3-х поверхова булiвля)
коМУнаJIьного некомерцiйного пiдприемства <,.ЩКЛ Святоi Зiнаiди> Сумськоi
MicbKoi ради за адресою: м. Суми, вул. Троiцька, 28>> з отриманням
енергетичного сертифiкату - |4 |З5,9 тис. гривень, в т. ч. спiвфiнансування з
бюджету Сумськоi MicbKoi ТГ - 4 08З,3 тис. гривень (в т.ч. спецiальний фо"д
(бюджет розвитку) - З 87З,3 тис. гривень) та 10 052,б тис. гривень - кредитнi
кошти отриманi вiд мiжнародноi фiнансовоi органiзацii Пiвнiчноi екологiчноТ
фiнансовоi корпорацii (НЕФКО) (спецiальний фо"д (бюджет розвитку));- реалiзацiю проекту <Енергоефективна термомодернiзацiя
(капiтальний ремонт) будiвлi стацiонару (старий корпус А2, 3-х поверхова
бУдiвля) ксiмунального некомерцiйного пiдприемства <!итяча клiнiчна лiкарня
СвятоТ Зiнаiди> Сумськоi MicbKoi ради за адресою: м. Суми, вул. Троiцька, 28>>

(спiвфiнансування з бюджету Сумськоi MicbKoi ОТГ в рамках спiвпрацi з
проектом GIZ) - 2I,5 тис. гривень.

о <<Реалiзацiя програм i грантiв €вропейського Союзу, урядiв
iноземних держав, мiжнародних органiзацiй, донорських установ>> (КПКВК
0717700) - 482,8 тис. гривень (спецiальний фонд) (або 54,6 О/о) на виконання
MicbKoi ПроГрами оПро Проzралиу пidвutцення енерzоефекmuвносmi в
бюdэrcеmнiЙ сферi CyMcbKoi' лtiсько| об'еdнано| mерumорiальноi' zpoMadu на
2020-2022 рокu> за рахунок грантових коштiв GIZ на реалiзацiю проекту
<<Енергоефективна термомодернiзацiя (капiтальний ремонт) будiвлi стацiонару
(старий корпус А2, З-х поверхова будiвля) комун€Lльного некомерцiйного
пiдприсмства <.Щитяча клiнiчна лiкарня Святоi Зiнаiди> Сумськоi MicbKoi ради
за адресою: м. Суми, вул. Троiцька, 28.

Зокрема, бюджетна програма <<Керiвництво i управлiння у вiдповiднiй
сферi у MicTax (MicTi Киевi), селищах, селах, об'еднаних територiальних
громадах> (КПКВК 07101б0) профiнансована на загальну суму 1 870,6 тис.
гривень по загальному фо"ду, що становить 9З,7 % до затверджених
бюДжетних призначень (rа забезпечення diяльносmi opzaHiB мiсцевоzо
саtповряdування). У загальнiй cyMi враховано видатки на виконання про|рами
<Вiдкритий iнформацiйний простiр Сумськоi MicbKoi об'сднаноi територiальноi
ГРОМаДи) на 2019 - 2021 роки - 19|,2 тис. гривень (забезпечення BidKpumocmi
mа пр оз ор о с m i d iял ьн о с m i ор z ан i в л,t i с ц е во z о с a.ц,l о вря dy в ан ня) .

Начальник управлiння О.Ю.Чумаченко


