
1. 

Паспорт  

бюджетної програми на 2021 рік 

Міністерство охорони здоров'я України 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Наказ Міністерства охорони здоров'я України 

(найменування головного розпорядника  

   

 коштів державного бюджету) 

від  № 26.01.2021 123 

230 

(у редакції наказу Міністерства охорони здоров'я України 

"           

" 

р.  

№ 
від ) 

(найменування головного розпорядника) (КПКВК ДБ) 

2. 2301000 Апарат Міністерства охорони здоров'я України 

3. 2301270 0763 

(найменування відповідального виконавця) (КПКВК ДБ) 

Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 

Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 4. тис. гривень, у тому числі із загального фонду - 

 та із спеціального фонду - тис. гривень. 

5. Підстави для виконання бюджетної програми: 

 3 976 695,0  2 600 000,0 

 1 376 695,0 

 

Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я"; 

Закон України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення"; 

Закон України "Про захист населення від інфекційних хвороб"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.04.2020 № 302 "Про затвердження Порядку використання коштів фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 

COVID-19,  спричиненою короновірусом SARS-CoV-2, та її наслідками"; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 13.01.2021 №23 "Питання фінансування здійснення заходів, пов’язаних з вакцинацією населення від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2. 

(найменування бюджетної програми) (КФКВК) (КПКВК ДБ) 

тис. гривень. 



2 

6. 

№ з/п Ціль державної політики 

 3 Люди менше хворіють 

Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми 

Мета бюджетної програми: 7. 

Запобігання виникненню та поширенню, локалізація та ліквідація спалахів епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2 

8. Завдання бюджетної програми: 

№ з/п Завдання 

 1 1. Проведення вакцинації населення від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2; 

Напрями використання бюджетних коштів: 9. 
тис. гривень 

Напрями використання бюджетних коштів № 

з/п 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

Закупівля вакцини від  гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (закупівля 

товарів та послуг, пов'язаних з їх закупівлею, що надаються спеціалізованою організацією, яка здійснює закупівлю; 

закупівля послуг, пов'язаних з поставками у межах заходів, необхідних для проведення вакцинації населення; оплата 

банківських послуг) 

 1  2 600 000,0  1 376 695,0  3 976 695,0 

 2 600 000,00  1 376 695,00  3 976 695,00 Всього 

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

Код державної 

цільової 

програми 

Назва державної цільової програми Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

тис. гривень 

11 Результативні показники бюджетної програми: 

№ 

з/п. 

Показники Одиниця 

виміру 
Джерело 

інформації 

Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

продукту 1 

 5 158 730,0  2 731 538,0  1 Кількість доз вакцин від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, якими забезпечені визначені групи ризику 

од. Внутрішньогосподарс

ький (управлінський) 

облік, 

 7 890 268,0 

 2 579 365,0  1 365 769,0  2 Кількість щеплених осіб, що входять до груп ризику осіб Внутрішньогосподарс

ький (управлінський) 

облік, 

 3 945 134,0 

ефективності 2 



3 
 504,0  504,0  1 Середні витрати на закупівлю вакцини від  гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, для однієї особи із групи 

ризику 

грн. Внутрішньогосподарс

ький (управлінський) 

облік 

якості 3 

 100,0  100,0  1 Частка щеплених осіб до загальної кількості осіб груп ризику, які підлягають 

вакцинації  від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2 

відс. Внутрішньогосподарс

ький (управлінський) 

облік 

12. Розподіл видатків у розрізі адміністративно-територіальних одиниць: 

 

Світлана ШАТАЛОВА Заступник Міністра 

(підпис) (Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ) 

ПОГОДЖЕНО:  

Міністерство фінансів України 

 
АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 

Дата   02.02.2021 №  07050-21-5/2979 


