ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони здоров'я України
(найменування головного розпорядника

коштів державного бюджету)

№

від

Паспорт
бюджетної програми на 2020 рік
1.

230
(КПКВК ДБ)

2.

2301000
(КПКВК ДБ)

3.

4.

Міністерство охорони здоров'я України
(найменування головного розпорядника)

Апарат Міністерства охорони здоров'я України
(найменування відповідального виконавця)

2301190

0763

(КПКВК ДБ)

(КФКВК)

Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну
хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення за рахунок коштів, виділених з
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками
(найменування бюджетної програми)

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань -

5 539 316,4

тис. гривень, у тому числі із загального фонду та із спеціального фонду -

5.

5 539 316,4

тис. гривень.
тис. гривень.

Підстави для виконання бюджетної програми:
Постанова Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 623 "Про виділення коштів для здійснення доплат до заробітної плати медичним та іншим працівникам
закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що
забезпечують життєдіяльність населення"
Постанова Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 "Деякі питання оплати праці медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я"
Постанова Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2020 р. № 65 "Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення у

2
2020 році"
6.

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п
1

Ціль державної політики
Люди, які захворіли, швидше одужують

7.

Мета бюджетної програми:

8.

Підвищення рівня оплати праці медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, які надають медичну допомогу хворим на гостру респіраторну хворобу COVID-19,
спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення
Завдання бюджетної програми:
№ з/п
1

9.

Завдання
Здійснення з 1 вересня до 31 грудня 2020 р. доплат, установлених постановою Кабінету Міністрів України від 19 червня 2020 р. № 610 “Деякі питання оплати праці
медичних та інших працівників закладів охорони здоров’я”, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу хворим на
гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2, та тим, що забезпечують життєдіяльність населення, відповідно до переліку посад
медичних та інших працівників, для яких встановлюються такі доплати, затвердженого МОЗ

Напрями використання бюджетних коштів:
тис. гривень

№
з/п

Загальний фонд

Напрями використання бюджетних коштів

1
Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної форми власності (крім лікарів
та/або команд первинної медичної допомоги), що надають медичні послуги за програмою медичних гарантій
2
Здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать до сфери управління МОЗ

Всього
10. Перелік державних цільових програм, що виконуються у складі бюджетної програми:

Спеціальний
фонд

Разом

5 201 731,2

5 201 731,2

337 585,2

337 585,2

5 539 316,40

5 539 316,40
тис. гривень

Код державної
цільової
програми

Назва державної цільової програми

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

11 Результативні показники бюджетної програми:
№
з/п.

1 затрат

Показники

Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Загальний фонд

Спеціальний
фонд

Разом

3
1
Кількість закладів охорони здоров'я, яким спрямовуються видатки на здійснення
доплат медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я комунальної
форми власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що
надають медичні послуги за програмою медичних гарантій
2

од.

управлінський облік

1 563,0

1 563,0

од.

управлінський облік

100,0

100,0

од.

управлінський облік

26 233,0

26 233,0

од.

управлінський облік

8 371,0

8 371,0

од.

управлінський облік

12 236,3

12 236,3

од.

управлінський облік

5 625,7

5 625,7

од.

управлінський облік

429 517,7

429 517,7

од.

управлінський облік

107 293,0

107 293,0

од.

управлінський облік

206 964,2

206 964,2

од.

управлінський облік

115 260,5

115 260,5

відс.

управлінський облік

100,0

Кількість закладів охорони здоров'я, яким спрямовуються видатки на здійснення
доплат, медичним та іншим працівникам закладів охорони здоров'я, що належать
до сфери управління МОЗ

2 продукту
1
Кількість посад медичних та інших працівників закладів охорони здоров'я, що
належать до сфери управління МОЗ
2 у т.ч.
3
Лікарські посади
4
Середній медичний персонал
5
Молодший медичний персонал
6
Кількість посад працівників закладів охорони здоров'я комунальної форми
власності (крім лікарів та/або команд первинної медичної допомоги), що надають
медичні послуги за програмою медичних гарантій)
7 в т.ч.
8
Лікарські посади
9
Середній медичний персонал
10
Молодший медичний персонал

3 якості
1
Частка осіб, яким здійснюються доплати до загальної кількості осіб для яких
передбачені такі доплати

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць:

4

C. Шаталова

Заступник Міністра охорони здоров'я України
(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

(підпис)

ініціали/ініціал, прізвище

Погоджено:
Міністерство фінансів України

(Дата погодження)

М.П.

