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 Планова сума з урахуванням змін по загальному 

фонду для всієї Донецької області склала – 3024942,6 тис. 

грн., з неї  медична субвенція – 2827551,1 тис. грн. (93%). 

 

  Фактично використано коштів - 2503733,3 тис. грн. 

(83%)  у т.ч. медичної субвенції – 2320707,5 тис. грн. (82%).  

 



 - цільові кошти на лікування хворих на цукровий 

та нецукровий діабет в сумі 112213,6 тис. грн., 

фактично використано – 111171,4 тис. грн. (99%),   

 

 - для забезпечення додаткових виплат медичним 

працівникам системи екстреної медичної допомоги - 

40670,1 тис. грн., фактично використано -15585,7 тис. 

грн. (38%).   

 



 - На придбання витратних матеріалів для закладів 
охорони здоров'я та лікарських засобів для інгаляційної 
анестезії в сумі 1 899,0 тис. грн., фактично використано 
– 1881,6 тис. грн. (99%); 

 - На придбання медикаментів та виробів 
медичного призначення для забезпечення швидкої 
медичної допомоги - 6495,9 тис. грн., фактично 
використано – 6400,7 тис. грн. (99%); 

 - На виплату щомісячної державної допомоги ВІЛ-
інфікованим дітям – 1071,7 тис. грн., фактично 
використано – 505,3 тис. грн. (47%). 

 



  У 2016 році середня зарплата по 
категоріям склалася наступним чином:  

-лікарі – 6196 грн, 

- середній медичний персонал – 3832 грн, 

-молодший медичний персонал – 2213 грн ,  

-інший персонал – 2375 грн,  

-фахівці – 3789 грн,  

-педагогічний персонал – 5426 грн. 

 



 До кінця 2016 року згідно розпорядження голови 

облдержадміністрації, керівника військово-цивільної 

адміністрації від 04.07.2016 № 548 «Про затвердження 

Переліку об’єктів і заходів, що будуть здійснюватися за 

рахунок залишків коштів місцевих бюджетів населених 

пунктів Донецької області, на території яких органи 

державної влади тимчасово не здійснюють свої 

повноваження» було придбано обладнання на загальну 

суму 22927,6 тис. грн. та укладено договорів на виконання 

робіт з капітального ремонту на суму 43900,5 тис. грн. У 

2017 році заплановано продовження виконання заходів, 

затверджених  розпорядженням. 

 



  

 У структурі фінансування видатки з виплати 

заробітної плати з нарахуваннями займають значну 

питому вагу – 72,4%. Витрати на оплату енергоносіїв 

та комунальних послуг становлять 7,1%, на 

медикаменти – 9,7%, на продукти харчування - 2%. 
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 В межах виконання Програми соціального та 

економічного розвитку на 2016 рік виконана 

підготовка проектно-кошторисної документації 

для виконання заходів з термомодернізації  для 31 

закладу охорони здоров’я обласного 

підпорядкування на загальну суму 9748,9 тис. грн. 

 



 Також були виділені кошти  у сумі 106,5 тис. 
грн. Обласному центру медико-соціальної експертизи 
та Інформаційно-аналітичному центру медичної 
статистики для придбання комп’ютерної техніки. 

 

 Департаментом була здійснена закупівля 
діагностичного обладнання для  6 лікувальних 
закладів області, які надають вторинну спеціалізовану 
медичну допомогу населенню,  на загальну суму 
89655,3 тис. грн.  

 

 Для Обласної травматологічної лікарні були 
розподілені кошти у сумі 25630,0 тис. грн. на 
придбання низкопольного магніто-резонансного 
томографу. 

 

 

 

 

 



 Були проведені капітальні ремонти  у 8 закладах 

охорони здоров’я обласного підпорядкування на 

загальну суму 106111,9 тис. грн., в т.ч. за рахунок 

залишків медичної субвенції 50211,9 тис. грн. 

 Для покращення матеріально-технічного стану 

закладів обласного підпорядкування були виділені 

кошти у сумі 35910,1 тис. грн. на придбання 

медичного обладнання. 

 



 Тендерним комітетом департаменту протягом 

2016 року було проведено 46 тендерних процедур на 

оголошену суму 297558,1 тис. грн., в тому числі на 

виконання  заходів за розпорядженням від 04.07.2016 

№ 548 проведено 25 процедур на загальну суму 

70868,2 тис. грн.   

 За результатами проведених торгів було 

укладено договорів на суму 280140,9 тис. грн., в т. ч. 

за інфраструктурними проектами - 66827,8 тис. грн.  

 Економія після проведення торгів склала 

17417,1 тис. грн., в тому числі по капітальним 

ремонтам та закупівлі медичного обладнання 4040,4 

тис. грн. 

 




