БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ НА 2017-2018 РOКИ додатковий, Форма 2016-3, п. 2.2

2.2 Додаткові видатки/надання кредитів загального фонду державного бюджету на 2017-2018 роки за бюджетними програмами
(тис. грн.)
Код

Найменування

1

2311160

2620

2018 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)
індикативні
прогнозні показники

необхідно
додатково (+)

індикативні
прогнозні показники

необхідно
додатково (+)

3

4

5

6

2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання витратних матеріалів для закладів
охорони здоров'я та лікарських засобів для
інгаляційної анестезії
Поточні трансферти органам
державного управління
інших рівнів

ВСЬОГО

18 972,6

155 512,2

18 972,6

155 512,2

18 972,6

155 512,2

18 972,6

155 512,2

18 972,6

155 512,2

18 972,6

155 512,2

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального
фонду на 2017 і 2018 роках
7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого
потребуються додаткові кошти)
Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2311160 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії" не забезпечує реальної потреби у видатках на
забезпечення закладів охорони здоров'я.
Загальна додаткова потреба на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії складає 155512,2 тис. гривень.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

1

2

Одиниця
виміру

Джерело інформації

2017 рік
(прогноз)
в межах
доведених
індикативних
прогнозних
показників

4

5

3

2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)
2018 рік
зміни
(прогноз) зміни
у разі
в межах
у разі
передбачення
доведених
передбачення
додаткових
індикативних
додаткових
коштів
прогнозних
коштів
показників

6

7

8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання
бюджетної програми
(тис. грн.)
Код

Найменування

індикативні
прогнозні показники

1

2311300

2620

2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання медикаментів та виробів медичного
призначення для забезпечення швидкої медичної
допомоги
Поточні трансферти органам
державного управління
інших рівнів

2018 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

необхідно
додатково (+)

індикативні
прогнозні показники

необхідно
додатково (+)

3

4

5

6

137 992,3

176 436,2

137 992,3

176 436,2

137 992,3

137 077,2

137 992,3

137 077,2

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального
фонду на 2017 і 2018 роках
7

3220

Капітальні трансферти
органам державного
управління інших рівнів

39 359,0

ВСЬОГО

137 992,3

39 359,0

176 436,2

137 992,3

176 436,2

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого
потребуються додаткові кошти)
Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2311300 "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для забезпечення швидкої медичної допомоги" не забезпечує реальної потреби у видатках на забезпечення
закладів охорони здоров'я.
Загальна додаткова потреба включає в себе необхідність придбання медикаментів, виробів медичного призначення на суму 123597,2 тис. грн., медичного обладнання на
суму 39359 тис. грн. та паливно-мастильних матеріалів на суму 13480 тис. грн. для забезпечення швидкої медичної допомоги, що в свою чергу потребує внесення змін до
назви та порядку використання бюджетних коштів у 2017-2018 роках.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

1

2

Одиниця
виміру

3

Джерело інформації

2017 рік
(прогноз)
в межах
доведених
індикативних
прогнозних
показників

4

5

2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)
2018 рік
зміни
(прогноз) зміни
у разі
в межах
у разі
передбачення
доведених
передбачення
додаткових
індикативних
додаткових
коштів
прогнозних
коштів
показників

6

7

8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання
бюджетної програми
(тис. грн.)
Код

Найменування

індикативні
прогнозні показники

1

2311410
2620
3220

ВСЬОГО

2

Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Поточні трансферти органам
державного управління
інших рівнів
Капітальні трансферти
органам державного
управління інших рівнів

2018 рік (прогноз)

2017 рік (прогноз)

3

необхідно
додатково (+)
4

індикативні
прогнозні показники

5

необхідно
додатково (+)
6

60 019 092,2

30 401 503,7

66 853 375,0

23 567 220,9

60 019 092,2

17 930 030,6

66 853 375,0

11 095 747,8

12 471 473,1

60 019 092,2

30 401 503,7

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального
фонду на 2017 і 2018 роках
7

12 471 473,1

66 853 375,0

23 567 220,9

Обгрунтування необхідності додаткових коштів із загального фонду на 2017 і 2018 роках (обов'язкове посилання на нормативний документ, відповідно до якого
потребуються додаткові кошти)
Доведений граничний обсяг бюджетних призначень на 2017-2018 роки за бюджетною програмою КПКВК 2311410 "Медична субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам" не забезпечує потреби у видатках на функціонування закладів охорони здоров'я на 2017 рік - 30401503,7 тис. грн. на та 2018 рік - 23567220,9 тис. грн., зокрема:
- за КЕКВ 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату" - 2017 рік - 8928376,6 тис. грн., 2018 рік - 6269498,5 тис. гривень;
- за КЕКВ 2210 "Предмети, матеріали, обладнання та інвентар" - 2017 рік - 689130,8 тис. грн., 2018 рік - 369478,4 тис. грн. для забезпечення закладів охорони здоров'я

необхідними предметами, матеріалами, обладнанням та інвентарем (відповідно до табеля оснащення);
- за КЕКВ 2220 "Медикаменти та перев'язувальні матеріали" - 2017 рік - 5893382,5 тис. грн., 2018 рік - 3159745,2 тис. грн. (в тому числі 511921,3 тис. грн. для забезпечення
життєво необхідними лікарськими препаратами хворих на цукровий та нецукровий діабет (інсулін, десмопресин), на суму 587821,4 тис. грн. для забезпечення проведення
життєво необхідної процедури гемодіалізу хворим з хронічною нирковою недостатністю та на 54498,5 тис. грн. для забезпечення лікарськими засобами в закладах охорони
здоров'я ветеранів війни (у зв'язку із збільшенням нормативів витрат на медикаменти з 40 грн. на 1 ліжко/день до 65 грн.) відповідно до проекту постанови Кабінету
Міністрів України "Про збільшення норм витрат на харчування та медикаменти в закладах охорони здоров'я ветеранів війни". Проект погоджений зацікавленими
центральними органами виконавчої влади, та найближчим часом буде направлено на проведення правової експертизи до Міністерства юстиції України);
- за КЕКВ 2230 "Продукти харчування" - 2017 рік - 1243308,8 тис. грн., 2018 рік - 666601,8 тис. грн. (в тому числі на продукти харчування в закладах охорони здоров'я
ветеранів війни - 43598,9 тис. грн. (у зв'язку із збільшенням нормативів витрат на харчування з 35 грн. на 1 ліжко/день до 55 грн.) відповідно до проекту вищезазначеного
проекту постанови);
за КЕКВ 2240 "Оплата послуг (крім комунальних)" - 2017 рік - 504807 тис. грн., 2018 рік - 270653 тис. гривень;
за КЕКВ 2270 "Оплата комунальних послуг та енергоносіїв" - 2017 рік - 671024,9 тис. грн., 2018 рік - 359770,9 тис. грн. у зв'язку із різким підвищенням тарифів на
комунальні послуги та енергоносії.
за КЕКВ 3000 "Капітальні видатки" - на 2017-2018 роки - 12471473,1 тис. грн. на підтримання в належному стані приміщень, що мають значний термін експлуатації,
придбання необхідного обладнання та інвентарю для забезпечення належного функціонування закладів охорони здоров'я.
У зв'язку із цим МОЗ України розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 січня 2015 р №
11", у якому. зокрема, передбачена норма стосовно спрямування медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на капітальні видатки за умови відсутності
простроченої бюджетної заборгованості за захищеними видатками закладів охорони здоров'я.
Зміна результативних показників бюджетної програми, у разі передбачення додаткових коштів
№
з/п

Найменування

1

2

Одиниця
виміру

3

Джерело інформації

4

2017 рік
(прогноз)
в межах
доведених
індикативних
прогнозних
показників
5

2017 рік (прогноз) 2018 рік (прогноз)
2018 рік
зміни
(прогноз) зміни
у разі
в межах
у разі
передбачення
доведених
передбачення
додаткових
індикативних
додаткових
коштів
прогнозних
коштів
показників
6
7
8

Наслідки у разі якщо додаткові кошти не будуть передбачені у 2017-2018 роках та альтернативні заходи, яких необхідно вжити для забезпечення виконання
бюджетної програми
ВСЬОГО:

60 176 057,1

30 733 452,1

Заступник Міністра

67 010 339,9

23 899 169,3
І. Б. Перегінець

(підпис)

Директор Департаменту фінансово-ресурсного
забезпечення

(прізвище та ініціали)

В. Л. Якубівський
(підпис)

(прізвище та ініціали)

