
ЗАТВЕРДЖЕНО
/  ( Наказ Міністерства фінансів України

26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2318 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 

кредшування місцевого бюджету)

0710000 Відділ охорони здоров"я

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету')

виконавчого комітету' Смілянської міської ради

(код за ЄДРПОУ)

02013254
(код Програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету)

0712151 2151

(найменування відповідального виконавця)

0763 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров'я

(код за ЄДРП( )У)

23205100000
_  ,. _ ( код Функціональної (найменування бюджетної і гротами згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)

(код Програмної класифікації видатків та (код І игіової програмної класифікації 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 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров"я.
5. Мета бюджетної програми
Фінансування установ охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової доку ментації. Інформаційно - аналітичне забезпечення закладів охорони здоров"я. 
Забезпечення закладів охорони здоров"я санітарним автотранспортом.

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Фінансування закладів охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та фінансової документації. Інформаційно - аналітичне забезпечення. Забезпечення роботою 
санітарного автотранспорту.

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

№
Напрями використання бюджетних коштів*

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

з/п
заіальний 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 Забезпечення діяльності інших закладів у  сф ері охорони здоров'я. 4919743,00 0,00 4919743.00 4858840,00 0,00 4858840,00 -60903,00 0.00 -60903,00



. і  видатків загального фонду бюджету становит 60903 гривні за рахунок економії фонду оплати праці з нарахуваннями -15431 гривні (скорочення З.г 
с л ід ів ) , економії енергоносіїв внаслідок сприятливих кліматичних умов -2916гривв( і закупівлі товарів, робіт та послуг за результатами проведених п р і

татних посад та зменшення нарахувань у звязку з наявністю працюючих 
,ур закупівлі та зміну сум договорів з постачальниками -42556гривень.

Усього 4919743,00 0,00 4919743,00 4858840,00 0,00 4858840,00 -60903,00 0,00 -60903,00

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

№

Затверджено у паспорті бюджегної 
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

УСЬОГО

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№
з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації

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

бюджету)
Відхилення

загальний фонд
спеціальний

фонд усього заг альний 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 установ од. Мережа розпорядників 

коштів 3,00 0,00 3,00 3,00 0,00 3,00 0,00 0.00 0,00

2

Кількість штатних посад од. Зведення звітів по 
мережі, штатах і 
континтгентах установ 
що фінансуються з 
місцевих бюджетів

58,75 0,00 58,75 41,50 0,00 41,50 -17,25 0,00 -17,25

Розбіжність між затвердженою штатною чисельність та фактично зайнятою становить 17,5 посад,у звязку із незайняттям вакантних посад та звільненням працівників структурних підрозділів.

Продукту

3
Кількість медичних установ,які обслуговуються 

закладами ОД.
Мзрежа розпорядників 
коштів 5 0 5 5 0 5 0 0 0

4
Кількість казначейських рахунків од. Бухгалтерський звіт 

ф2м 32,00 0,00 32,00 32,00 0,00 32,00 0,00 0.00 0,00

5

Кількість складено бухгалтерських звітів, 
інформацій

од. Бухгалтерський звіт 
ф2м, 4-1 м, 4-2м, 4-Зм, 
ф7, консолідований

664,00 0,00 664,00 664,00 0,00 664,00 0,00 0.00 0,00

6
Кількість складено статистичних звітних форм, 
аналітичних довідок та інше.

од. Статистичний звіт ф17, 
ф20,ф47 248,00 0,00 248,00 248,00 0,00 248,00 0.00 0.00 0,00

Ефективності

7

Кількість казначейських рахунків на 1 
працівника

од. Бухгалтерський звіт 
ф2м, 4-1 м, 4-2м, 4-Зм, 
ф7, консолідований 5,00 0,00 5.00 5,00 0,00 5,00 0,00 0.00 0,00



8

.чількість бухгалтерських звітів та інформацій на 
1 працівника

од. Бухгалтерський звіт 
ф2м, 4-1 м, 4-2м, 4-Ц 
ф7, консолідований 73.00 0,00 73,00 73,00 0,00 73,00 0,00 0.00 0.00

9
Кількість статистичних звітних форм, 
статистичних довідок на 1 працівника

од. Статистичний звіт ф17, 
ф20,ф47 62,00 0.00 62,00 62.00 0,00 62,00 0.00 0,00 0.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Якості

10

Відсоток вчасно виконаних бухгалтерських 
звітів та інформацій

відс. Бухгалтерський звіт 
ф2м, 4-1 м, 4-2м, 4-Зм, 
ф7, консолідований 100,00 0.00 100,00 100.00 0,00 100,00 0.00 0.00 0.00

11
Відсоток вчасно виконаних статистичних звітів 
та аналітичних довідок

відс. Статистичний звіт ф17, 
ф20,ф47 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 затрат бюджетної програми не виконано внаслідок незайняття вакантних посад та звільненням працівників у звязку із скороченням посад структурних підрозділів. Розбіжності показників продукту та ефективності бюджетної програми відсутні.

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

За підсумками 2020 року мету та завдання програми виконані. Бюджетна програма "Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я" 
залишається актуальною для подальшої її реалізації з метою фінансування установ охорони здоров"я, забезпечення складання кошторисної, звітної та 
фінансової документації, інформаційно - аналітичне забезпеченя закладів охорони здоров"я. За бюджетною програмою КПКВК 0712151 "Забезпечення 
діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я" затверджено коштів загального фонду в сумі 4 919 743гривні. Касові видатки склали -4 858 840 гривень 
спрямовані на оплату праці з нарахуваннями - 3 838 017гривень, оплати комунальних послуг та енергоносіїв - 239 726гривень, придбання товарів, робіт та 
інших послуг крім комунальних -781 097 гривень.

Відхилення видатків загального фонду - 60 903гривні за рахунок економії коштів фонду оплати праці з нарахуваннями у звязку із скороченням посад та 
зменшенням нарахувань на заробітну плату працюючих інвалідів - 15431 гривня, економії використання енергоносіїв в наслідок сприятливих кліматичних 
умов- 2 91 бгривень та інших видатків ІабугййпГтоварів, робіт та послуг за результатами процедур закупівель та зміну договорів з постачальниками - 42 
556гривень.

ширями використання бкщ ж етА й^іо^ійк^твеш иссК  &  бюджегної п ш та м и . / /
, У  Микола СТУЖЕНКО

* Зазначаються всі напрями використання бюджеті

Н ачальник відділу 

Головний бухгалтер
(ініціаііи/шішал, прізвище)

Лариса САНЖАРОВСЬКА.
(ініціаші/іншіал, прізвище)


