
ЗАТВЕРДЖЕНО
/  * Наказ Міністерства фінансів України
'  \  26 серпня 2014 року N0 836

(у редакції наказу Міністерства ф інансів України 
від 29 грудня 2018 року Мв 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2020 рік

0700000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код Програмної класифікації видатків га 

кредитування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

0710000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

кредапування місцевого бюджету)
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0712144 2144
Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий 0763 .
діабет

23205100000

_  . . . .  (код Функціональної (найменування бюджетної про т а  ми чпдно з Типовою програмною ісласифікацию видатків та кредигування (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та . . . . . .  '

. класифікації видатків га місцевого бюджету)
кредтунання місцевого бюджету) кре^гіувіїння місцевого бюджету)

кредитування бюджету)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№
з/п Ціль державної політики

1 Організація забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
5. Мета бюджетної програми

Забезпечення лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну

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

№
з/п

Напрями використання бюджетіжх коштів*

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

заг альний фонд спеціальний
фонд усього заг альний фонд

спеціальний
фонд

усього загальний фо[{д
спеціальний

фонд усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення х ворих на цукровий діабет  препаратами інсуліну 4048454,00 0,00 4048454,00 4048454,00 0,00 4048454,00 0,00 0,00 0,00

Усього 4048454,00 0,00 4048454,00 4048454,00 0,00 4048454,00 0,00 0,00 0,00



Видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місце  ̂ ./регіональних програм, які виконуються в ме ч  бюджетної програми
гривень

№
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у паспорті бюджетної 
проірами

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

з/п
загальний фонд

спеціальний
фонд усьот загальний фонд

спеціальний
фонд

усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Міська цільова соціальна програма"Цукровий діабет" 4048454 0,00 4048454 4048454 0,00 4048454 0 0 0 і

УСЬОГО 4048454 0,00 4048454 4048454 0,00 4048454 0 0 0

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної прої рами
Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів з 
бюджету)

Відхилення

заі альний фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд

спеціальний
фонд усіюго

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 12 13

Затрат

1
видатки на забезпечення медикаментами 
хворих на цукровий діабет

грн. Бухгалтерський звіт 
Ф20М 4048454,00 0.00 4048454,00 4048454,00 0,00 4048454,00 0,00 0.00 0,00

Продукту

2

кількість хворих на цукровий діабет, що 
забезпечуються препаратами інсуліну

осіб Зведення звітів по 
мережі, штатних і 
контингентах установ 
що фінансуються з 
місцевих бюджетів

640,00 0.00 640.00 640,00 0.00 640,00 0,00 0.00 0,00

Ефективності

3
забезпеченість хворих на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

відс. Розрахунок 100,00 0.00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники бюджетної програми виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мста та завдання програми виконано. Бюджетна прогама "Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет " залишається актуальною для 
подальшої її реалізації з метою забезпечення лікування зворих на цу кровий діабет препаратами інсуліну. За бюджетною програмою 0712144"Централізовані заходи з лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет" затверджено коштів загального фонду' бюджету в сумі касові видатки склали -4 084 454 гривні спрямовані на відшкодування аптечній мережі за 
відпуск ліків за рецептами лікарів хворим на цу кровий діабет Ітипу., відхилення м і і ? т л , ^ і й ; в ' е ] з д ж г н и м и показниками відсутнє.

___________________________________________________ ____________ _______________________________ - ___ - Ж - _____________________________________________
/ ІУ /  ^6/

Микола СТУЖЕНКО.

J
*ф Ь (інщіаліі/інщіал, прізвище)

І Лариса САНЖАРОВСЬКА.

лс( (іиіціа пн/інйаал, прізвище)

" Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної прої

Н ачальник відділу 

Головний бухгалтер

¥


