
ЗАТВЕРДЖЕНО

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 

 на 2019 рік
1. (0112220) Районна рада

(код) (найменування головного розпорядника )

2. (0112220) Районна рада
(код) (найменування відповідального виконавця)

3.  (0112152) (0763) Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(код) (найменування бюджетної програми)

4.
Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги, збереження та зміцнення здоров'я населення

5. Мета бюджетної програми
Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я нселення

6. Завдання бюджетної програми
№ з/п Завдання

Забезпечення надання належної лікувально - оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

7. Видатки ( надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою:

грн.

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити  з бюджету) Відхилення

Усього Усього Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 30840,00 0,00 30840,00 27720,00 0,00 27720,00 -3120,00 0,00 -3120,00

2 4160,00 0,00 4160,00 3600,00 0,00 3600,00 -560,00 0,00 -560,00

Усього 35000,00 0,00 35000,00 31320,00 0,00 31320,00 -3680,00 0,00 -3680,00

Зменшилось вартість нададаних послуг

8. Видатки  (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцевих/ регіональних  програм, які виконуються в межах бюджетної програми:

Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 р.   № 836 (у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2019 року № 1209)

(КФКВК)1

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Забезпечення надання належної лікувально – оздоровчої та профілактичної стоматологічної 
допомоги населенню

Програма розвитку та підтримки комунального некомерційного підприємства "Шполянська 
багатопрофільна лікарня імені братів М.С. і О.С. Коломійченків" Шполянської районної ради

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) 
та затвердженими у паспорті бюджетної програми 



грн.

№ з/п Найменування місцевої/рнгіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки  (надані кредити з бюджету) Відхилення

Усього Усього Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної прогами Відхилення

Усього Усього Загальний фонд Спеціальний фонд Усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

Продукту

Кількість лікарських відвідувань од. 10 0 10 17 0 17 7 0 7

Кількість протезувань всього осіб 10 0 10 17 0 17 7 0 7

у т. ч. пільгових протезувань осіб 10 0 10 17 0 17 7 0 7

Збільшилось звернень пільгових категорій  неселення.

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) 
та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

Фактичні результативні показники, досягнуті за рахунок 
касових видатків (наданих кредитів з бюджету)

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Загальний 
фонд

Спеціальний 
фонд

Забезпечення надання 
належної лікувально – 

оздоровчої та 
профілактичної 

стоматологічної допомоги 
населенню 

Договір між лікарнею  та ФОП 
"Верніченко С.В." № 15/19/50 від 
01.03.2019 р.

Договір між лікарнею  та ФОП 
"Верніченко С.В." № 15/19/50 від 
01.03.2019 р.

Договір між лікарнею  та ФОП 
"Верніченко С.В." № 15/19/50 від 
01.03.2019 р.

Пояснення щодо причин розбіжностей 
між затвердженими та досягнутими 

результативними показниками




	Звіт про виконання паспорту бюд

