
ЗАТВЕРДЖЕНО
/  ( Наказ Міністерства фінансів України
* 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 1209)

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

0700000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету Смілянської міської ради 02013254
(код Програмної класифікації видатків та (найменування головного розпорядника коипів місцевого бюджету) (код за ЄДРПОУ)

кредитувати« місцевого бюджету)

0710000 Відділ охорони здоров"я виконавчого комітету' Смілянської міської ради 02013254
(код Прої рамної класифікації видатків та (найменування відповідального виконавіїя) (код за СДРПОУ)

кредитування місцевого бюджету)

712152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоровя 23205100000

(код Програмної класифікації видатків га 
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової програмної класифікації видатків та 
кредіпування місцевого бюджету)

(код Функціональної (найменування бюджетної нроірами згідно з  Типовою програмною класифікацією видатків та кредіпування 
класифікації видатків та місцевого бюджету)

(код бюджету)

кредитування бюджету)

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

№
з/п

Ціль державної політики

1 Забезпечення допомога хворим нефрологічного профілю. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезуванням .

5. Мета бюджетної програми
Удосконалення методів профілактики, раннього виявлення, діагностики та лікування захворювань нирок. Забезпечення своєчасної кваліфікованої стоматологічної допомоги зубного протезування 
пільгових категорій населення міста.

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1
Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом гемодіалізу.Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубопротезування

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

№
Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видаїки (надані кредити з бюджету) Відхилення

з/п
загальний фонд

спеціальний
фонд усього загальний фонд

спеціальний
фонд

усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усіюго

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю методом  
гемодіалізу. Забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним  
зубопротезування

689181,00 0,00 689181.00 664625,00 0,00 664625.00 -24556,00 0,00 -24556,00



..лення видатків загального фонду бюджету в сум і 24 556 гривень пояснюється тим. що відповідно до акту виконаних робіт проведено меншу кількість ''пацедур гемодіалізу, у звязку з неявкою хворих нефрологічного профілю,ніж 
передбачено договором закупівлі. ^

Усього 689181,00 0,00 689181,00 664625,00 0,00 664625,00 -24556,00 0,00 -24556,00

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

№
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджено у  паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

ч/п
заі альний фонд

спеціальний
фонд

усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний 4*»нд

спеціальний
фонд

усіюго

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Надання медичної допомоги хворим нефрологічного профілю 440000,00 0.00 440000,00 415444,00 0,00 415444,00 -24556,00 0,00 -24556,00

Відхилення видатків в сумі 24 556гривснь пояснюється тим, що зменшена кількість процедур у звязку з неявкою хворих нефрологічного профілю на лікування в першому кварталі 2020 року. 3 0 1 
квітня 2020 року призупинено фінансування даної програми коштами обласного бюджету та співфінансування місцевого бюджету.

УСЬОГО 440000,00 0,00 440000,00 415444,00 0,00 415444,00 -24556,00 0,00 -24556,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
ч/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
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
усього

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

Затрат

1
Видатки на забезпечення послуги хворих 
нефрологічного профілю

грн. Бухгалтерський звіт Ф2 
М 440000,00 0,00 440000,00 415444,00 0,00 415444,00 -24556,00 0.00 -24556,00

2
Видатки на зубне протезування пільгових 
категорій населення

грн. Бухгалтерський звіт Ф2 
М 249181,00 0,00 249181,00 249181,00 0.00 249181.00 0,00 0.00 0,00

Продукту

3

Кількість хворих нефрологічного профілю осіб Зведення звітів по 
мережі, штатних і 
контингентах установ 
що фінансуються з 
місцевіх бюджетів

4,00 0,00 4,00 4,00 0,00 4.00 0,00 0.00 0,00

4

Кількість зубопрогезувань пільгових категорій 
населення

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

125,00 0,00 125,00 125,00 0.00 125,00 0.00 0.00 0,00

Ефективності

5
Забезпечення хворих нефрологічного профілю , 
медичними послугами

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



6
Особи , які оримали пільгове 
зубопротезуванння, від загальної кількості осіб, 
що перебувають на черзі.

відс. Розрахунок

((
—

77,00 0,00 77,00 77,00 ( (  0,00 77,00 0,00 0,00 0,00

Якості

7
Динаміка ** кількості, забезпечених послугою 
гемодіалізу

відс. Розрахунок
100,00 0,00 100,00 100.00 0,00 100,00 0,00 0.00 0,00

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

8
Динаміка ** кількості, забезпечених 
зубопротезування пільговіх категорій населення

відс. Розрахунок
77,00 0,00 77,00 77,00 0,00 77,00 0,00 0.00 0,00

Аналіз стану виконання результативних показників

Результативні показники затрат не виконано у звязку із зменшенням оплати лікування хворих нефрологічного відповідно до актів виконаних робіт за 1 квартал 2020 року. Результативні 
показники продукту, ефективності та якості виконані в повному обсязі.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мета та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я" залишається 
актуальною для подальшої її реалізації з метою забезпечення своєчасної кваліфікованої стоматологічної допомоги зубного протезування пільгових категорій 
населення міста. За бюджетною програмою КПКВК 0712152 "Інші програми та заходи у сфері охорони здоров"я" затверджено коштів у сумі 689 181 гривні. 
Касові видатки склали -664 625 гривні та спрямовані на оплату послуг з лікування хворих нефрологічного профілю методом гемодіалізу - 415444 гривень, 
забезпечення пільгових категорій населення безкоштовним зубним протезуванням - 249 181гривня. Відхилення видатків загального фонду - 24 556 гривні, 
пояснюється тим, що зменшена кількість процедур гемодіалізу, у звязку з неявкою хворих нефрологічного профілю на лікування в першому кварталі 2020 
року. 3 01 квітня 2020 року призупинено фінансування даної програми коштами обласного бюджету та розпочато фінансування за договорами з 
Національною службою здоров"я

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних.

Н ачальник відділу 

Головний бухгалтер

юджетної програми.


