
















































V Наказ 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Департаменту охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

Департаменту фінансів Вінницької облдержадміністрації 
(найменування місцевого фінансового органу) 

1400000 

ПАСПОРТ 
бюджетної програми місцевого бюджету на 2017 рік 

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації 
(найменування головного розпорядника) 

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації 
(К1ЖВК Міі) 

1412220 

(найменування відповідального виконавця) 

0763 
скжпк мі :> (КФКіж)і 

4. Обсяг бюджетних призначень/ бюджетних асигнувань -

загального фонду 159446,31 тис. гривень та спеціального фонду -

Інші заходи у галузі охорони здоров 'я 
(найменування бюджетної проірами) 

237211,60965 тис. гривень, у тому числі 

77765,29965 тис.гривень 

Підстави для виконання 
бюджетної програми 

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 року № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу 
складання та виконання місцевих бюджетів". Спільний наказ Міністерства фінансів України та Міністерства охорони здоров'я України від 26.05.2010 №283/437 
"Про затвердження Типового переліку бюджтних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Охорона здоров'я", наказ 
Міністерства фінансів України від 02.12.2014 р №1195 "Про затвердження Структури кодування програмної класифікації видатків та кредитування місцевих 
бюджетів і Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів/Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів 
місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу", рішення 4 сесії обласної Ради 7 скликання від 11.02.2016 року №45 "Про обласну 
Програму "Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020 роки", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року № 221 "Про 
обласний бюджет на 2017 рік", рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20.12.2016 року Л» 223 "Про обласну Програму «Боротьба з онкологічними 
захворюваннями на період 2017-2021роки", розпорядження голови облдержадміністрації від 18.01.2017 р. №15 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", 
рішення позачергової 15 сесії обласної Ради 7 скликання від 21.02.2017 р. №301 "Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року 
№ 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік» ".розпорядження голови облдержадміністрації від 01.03.2017 року №136 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік", розпорядження голови ОДА №207 від 23.03.2017 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017рік", розпорядження голови ОДА №277 від 20.04.2017року "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови облдержадміністраціх від 12.05.2017 р. №328 "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2017рік", розпорядження голови ОДА від 31.05.2017року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017рік", розпорядження голви ОДА від 14.06.2017№405 
"Про внесення змін до обласного бюджету на 2017рік", розпорядження голови ОДА від 30.06.2017 Л«451 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017рік", 
розпорядження голови ОДА від 14.07.2017№482 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", рішення 23 сесії обласної Ради 7 скликання №436 від 18.07.2017 
"Про внесення змін до рішення 13 сесії обласної Ради 7 скликання від 20 грудня 2016 року № 221 «Про обласний бюджет на 2017 рік»", розпорядження голови ОДА від 
27.07.17. №524 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017рік", розпорядження голови ОДА від 10.08.2017 р. №575 "Про внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік", розпорядження голови ОДА від 14.09.2017року №632 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 11.10.2017року 
№708 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік", розпорядження голови ОДА від 31.10.2017року №762 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік", розпорядження голови ОДА від 14.11.2017 року №795 "Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 рік" 

6. Мета бюджетної програми Забезпечення проведення інших заходів}' галузі охорони здоров'я 

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми 

№ к п к в к КФКВК Назва підпрограми 

Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань 
(тас.грн.) 
























































