
ЗАТВЕРДЖЕНО
/  /  Наказ Міністерства фінансів України

V 26 серпня 2014 року N8 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 29 грудня 2018 року № 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 та 

кредіпування місцевого бюджету)
(найменування головного розпорядника коштів місцевою бюджету ) (код за ЄДРПОУ)

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

кредіпування місцевого бюджету)
(найменування відповідальною виконавця) (код за ЄДРПОУ)

0712100 2100 0722 Стоматологічна допомога населенню 23205100000
_  ...........  . _  , .  (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків га (код Ііпювої програмної класифікаїрі видатків та . . . . .  „
„  . класифікації видатків та місцевого бюджету)

кредитування місцевого бюджету) кредитування місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Організація надання стоматологічної допомоги населенню, реалізація заходів щодо профілактики і зниження рівня захворюваності.

5. Мета бюджетної програми

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров'я населення

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п

Завдання

1 Забезпечення надання належної лікувально-оздоровчої та профілактичної стоматологічної допомоги населенню

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

№
Напрями використання бюджетних коштів*

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

з /п
загальний фонд спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд
усього загальний фонд

спеціальний
фонд усього

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1
Забезпечення надання належної л ікувально-оздоровчої та проф ілактичної 
ст омат ологічної допомоги населенню

3114733,00 49000,00 3163733,00 3097011.00 49000,00 3146011.00 -17722,00 0.00 -17722,00

Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель через зміну сум договорів з постачльниками -  464гривні, економії 
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов -17 258гривень

Усього 3114733,00 49000,00 3163733,00 3097011,00 49000,00 3146011,00 -17722,00 0,00 -17722,00



видатки (надані кредити з бюджету) на реалізацію місцем /регіональних програм, які виконуються в < бюджетної програми
гривень

№
Найменування місцевої/ регіональної програми

Затверджене у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки 
(надані кредити з бюджету)

Відхилення

з/п
загальний 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

1 Національна пограма інформатизації 150860 0 150860 150755 150755 -105 -105

2

Програма розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 
підприємства "Смілянська міська стоматологічна поліклініка" Смілянської 
міськоїі ради .

2963873,00 49000,00 3012873,00 2946256.00 49000.00 2995256,00 -17617,00 0.00 -17617,00

Усього 3114733,00 49000,00 3163733,00 3097011,00 49000,00 3146011,00 -17722,00 -17722.00

Відхилення видатків загального фонду бюджету пояснюється раціональним використанням бюджетних коштів за результатами проведених процедур закупівель через зміну сум договорів з постачльниками -  464гривні, економії 
комунальних послуг та енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов -17 258грирень.

УСЬОГО 3114733,00 490(10,00 3163733,00 3097011,00 49000,00 3146011,00 -17722,00 0,0(1 -17722,00

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п

Показники Одиниця виміру Джерело інформації

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

загальний фонд стадіальний
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

кількість закладів од. Зведення звітів по 
мережі, штатах та 
контингентах устаноЕ 
що фінансуються з 
місцевих бюджетів

1.00 0.00 1,00 1,00 0,00 1,00 0,00 0.00 0,00

2

кількість штатних одиниць од. Зведення звітів по 
мережі, штатах та 
контингентах установ 
що фінансуються з 
місцевих бюджетів

51,75 0.00 .51,75 49,25 0,00 49,25 -2,50 0.00 -2,50

Розбіжності між штатними та фактично зайнятими посадами внаслідок незайнятгя вакантних посад у звязку із їх скороченням та приведенням штатної чисельності у відповідність до фінансових навантажень підприємства..

Продукту

3
кількість лікарських відвідувань тис.од. Статистичний звіт 

ф17;20;47 39.90 0,00 39,90 39,90 0,00 39,90 0,00 0.00 0,00

4
Кількість протезувань всього од. Статистичний звіт 

ф17;20;48 512,00 512,00 512.00 512,00 0,00 0,00 0.00

5
чисельність осіб, яким проведена планова 
санація

осіб Статистичний звіт
ф17;20;47 7119.00 0,00 7119.00 7119,00 0.00 7119,00 0,00 0.00 0,00

Ефективності

6

відсоток осіб, ідо отримали пільгове 
зубопротезування, до загальної кількості осіб, 
що перебувають на черзі на пільгове 
зубопротезування

відс. розрахунок 61 61 61 61 100 100

*



. кількість  пролікованих пацієнтів на одного 
[лікаря-стоматолога фІ7;20;47 /  |675'00 0.00 1675,00 1675,00 , 0,00 1675,00 0,00 0.00 0.00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники затрат бюджетної програми не виконано внаслідок незайняття вакантних посад у звязку із їх скороченням. Показники продукту та ефективності бюджетної програми 
виконані в повному обсязі.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мету та завдання програми виконано. Бюджетна програма "Стоматологічна допомога населенню" залишаєгься актуальною для подальшої її реалізації з метою 
підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров"я населення.
За бюджетною програмою КПКВК 0712100"Стоматологічна допомога населенню" затверджено коштів в сумі -3 163 733 гривень, втому числі загального фонду бюджету всум і-3  114 
733гривень, спеціального фонду бюджету - 49 000 гривень. Касові і видатки склали - 3 146 011 гривень, в тому числі коштів загального фонду бюджету в сумі - 3 097 0 1 1 гривень спрямовані на 
оплату праці з нарахуваннями працівників підприємства - 2 641 855гривснь, придбання медикаментів та виробів медичного призначення - 145 464 гривень, оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв - 114 806 гривень, придбання товарів, робіт та оплати інших послуг, крім комунальних - 194 886 гривень, касові видатки спеціального фонду - 49 000 гривень спрямовані на 
придбання медичної апаратури . За результативними показниками з мстою реалізації завдань бюджетної програми надано амбулаторно - поліклінічну стоматологічну допомогу -25 125 
хворим, придбано 1 одиницю медичної апаратури, дднои&адення матеріально - технічної бази підприємства.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних і«

Начальник відділу 

Головний бухгалтер

бюджетної програми.

¥


