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Що таке громадський бюджет?

Громадський бюджет в сфері охорони здоров`я  – це зрозуміла форма презентації 
основних бюджетних документів та результатів їх впровадження  Він покликаний в 
доступній формі та доступною мовою дати пацієнтам розуміння ключових аспектів 
результатів виконання та контролю за виконанням медичного обласного бюджету 

Громадський бюджет в сфері охорони здоров`я надає короткий екскурс до 
ключових документів області та головних результатів його функціонування з точки 
зору корисності їх для пересічного пацієнта  

Громадський бюджет сприяє підвищенню прозорості та доступності основної 
бюджетної інформації, результатів діяльності органів влади на місцях, коли будь-
якому користувачеві стає зрозуміло, яким чином регіональна влада здійснює 
розподіл і використання коштів обласного бюджету 

Громадський бюджет наповнений конкретною інформацією про реалізовані 
та не реалізовані закупівлі для лікування певних складних хвороб для того, щоб 
у пацієнтів було уявлення про реальний розмір фінансування, виділеного на 
препарати та медичні послуги   

Ми переконані, що платники податків повинні знати, яким чином 
використовуються їхні кошти, та знати про свої можливості впливати на цей процес 
їх використання  Тому складовою частиною громадського бюджету є бюджетний 
календар з зазначенням інструментів участі пацієнтських організацій в бюджетному 
процесі області протягом року 
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Структура медичного бюджету 
Запорізької області у 2014 р. в грн.*

* Сума включає витрати 
на заробітну плату, оплату 
ЖКГ-послуг, закупівлю ліків 
і препаратів та інші витрати
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Витрати у сфері медицини

*

* кількість хворих, 
зафіксована в 2014 році
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Проведені та провалені закупівлі

Інструкція з аналізу закупівель наведена в «Громадському інструментарію моніторингу і оцінювання 
використання бюджетних коштів на місцевому рівні»  за адресою cpsa org ua/?p=2984* кількість хворих, 

зафіксована в 2014 році

cpsa.org.ua/?p=2984
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Календар участі громадськості в 
бюджетному процесі на місцевому рівні
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Видатки,
млн грн 

Кількість
отримува-
чів послуг

Сума в рік 
на одну

особу, грн.

Питання розподілу місцевих бюджетів та прозорості  реалізації державних закупівель 
мають стати пріоритетними для пацієнтів через  неякісні медичні послуги місцевої влади 

Саме тому, експерти ЦПСА створили громадський бюджет в сфері охорони здоров`я, 
який в простій інфографіці (діаграми і схеми) містить складну інформацію про витрати із 
обласного бюджету  

Це дозволяє зрозуміти пріоритетні для області напрямки витрат на оздоровлення 
пацієнтів  Люди не можуть відчути великих цифр, не можуть зрозуміти чому на лікарню 
виділяється та чи інша сума грошей, і багато це чи мало  Тому  громадському бюджеті 
подано витрати у перерахунку на одного отримувача послуг – на одного пацієнта 

Для зручності користування громадський бюджет містить посилання на ключові 
документи, необхідні для детального дослідження медичного бюджету області  

1  Бюджетний кодекс України 

2  https://tender me gov ua/ - офіційний веб-портал, на якому публікують всі закупівлі, 
які відбуваються в Україні  

3  http://www zoda gov ua/ – офіційний сайт Запорізької обласної державної 
адміністрації  

4  Видатки обласного бюджету Запорізької області на 2014 рік   

5  Обласна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз у 
Запорізькій області на 2012-2016 роки 

6  Власенко І С , Таран В В , Тарнай В А , Шимко Н М  П-69 Практичний коментар  
Законодавчі засади здійснення державних закупівель в сфері охорони здоров`я / Ірина 
Власенко, Віктор Таран, Володимир Тарнай; за заг  ред  Г О  Канєвського  – К : ЦПСА, 2014  - 
80 с 

7  Будник О О , Тарнай В А , Марусов А Ю , Канєвський Г О  Громадський інструментарій 
моніторингу і оцінювання використання бюджетних коштів на місцевому рівні / Ольга 
Будник, Володимир Тарнай, Андрій Марусов, Гліб Канєвський; за заг  ред  В В  Тарана  – К : 
ЦПСА, 2014  

8  Головенко Р  Б , Котляр Д  М , Слизьконіс Д  М  Г61 Доступ до публічної інформації: 
посібник із застосування «трискладового тесту» / Роман Головенко, Дмитро Котляр, Дар’я 
Слизьконіс; за заг  ред  Д  М  Котляра  – К : ЦПСА, 2014  - 152 с 

Список використаної літератури

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
https://tender.me.gov.ua/
http://www.zoda.gov.ua/
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2015/06/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%82.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/10/Book_instr_verstka_+txt.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf
http://cpsa.org.ua/wp-content/uploads/2014/09/%D0%9F%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82-%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B3%D1%96%D0%BD%D0%B0%D0%BB.pdf



