
ЗАТВЕРДЖЕНО
|  1 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 за 2020 рік

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

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 

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

0717322 7322 0443 Будівництво медичних установ та закладів 23573000000
, . .  , .  _  . _  , .  _ (код Функціональної (найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування (код бюджету)
(код Програмної класифікації видатків та (код Типової програмної класифікації видатків та •• • , .  ' ,

_ _ класифікації видатків та місцевого бюджету)кредитування місцевого бюджету) кредитуваїигя місцевого бюджету)
кредитування бюджету)

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

№
з/п Ціль державної політики

1 Забезпечення реалізації заходів щодо ефективного функціонування закладів охорони здоров'я, покращення доступності та якості надання медичної допомоги населенню.

5. Мета бюджетної програми
Створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров'я , зручності відвідування та перебування пацієнта в лікувальних закладах, створення належних умов лікування, 
покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров'я,

6. Завдання бюджетної програми

№
з/п Завдання

1 Реконструкція інфекційного відділення Смілянської міської лікарні по вул.60 років СРСР (Героїв Холодноярців), 82 в м.Сміла Черкаської області.

2 Капітальний ремонт неврологічного відділення (облаштування електричного підйомника) КНП "Смілянська міська лікарня " за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82

3 Капітальний ремонт спеціальної палати №10 комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" за адресою вул.Героїв Холодноярців,82

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

Н



/
ч

Напрями використання бюджетних коштів*

Затверджено у наспоргі бюджетної нроірами Касові видатки дані 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 Забезпечення будівництва /р е ко н ст р укц ії об'єкт ів 0,00 379705,00 379705,00 0,00 352136,00 352136,00 0,00 -27569,00 -27569,00

Відхилення обсягів касових видатків спеціального фонду в сумі - 27569 гривень виникло внаслідок призупинення робіт за проектом ''Капітальний ремонт спеціальної палати №10 КНП "Смілянська міська лікарня" за адресою м.Сміла, 
вул Героїв Холодноярців, 82" у звязку із зміною режиму роботи терапевтичного відділення , де знаходиться палата, а саме перепрофілювання ліжок на інфекційні для надання медичної допомоги хворим на короновірусну інфекцію.

Усього 0,00 379705,00 379705,00 0,00 352136,00 352136,00 0,00 -27569,00 -27569,00

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 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

і 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 програми
Фактичні результативні показники, досягнуті за 
рахунок касових видатків (наданих кредитів з 

бюджету)
Відхилення

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 12 13
Затрат

1
обсяг видатків на будівництво (реконструкцію) тис.грн. рішення сесії

0,00 379705,00 379705,00 0.00 352136,00 352136,00 0.00 -27569.00 -27569,00

Продукту

2 кількість об'єктів, які планується побудувати 
(реконструювати)

ОД. рішення сесії
0,00 - , 3,00 3,00 0,00 2,00 2,00 0.00 -1,00 -1,00

Ефективності

3 середні витрати на будівництво (реконструкцію) 
одного об'єкту

Т И С .ф Н . рішення сесії
0,00 126568.00 126568,00 0,00 176068,00 176068,00 0.00 49500.00 49500,00

Якості

4
рівень готовності об’єктів будівництва 
(реконструкції)

відс. розрахунок
0,00 100.00 100,00 0,00 93,00 93,00 0,00 7,00 7,00

Аналіз стану виконання результативних показників
Результативні показники затрат бюджетної програми не виконано внаслідок призупинення робіт за проектом "Капітальний ремонт спеціальної палати №10 КНП "Смілянська міська лікарня" за 
адресою м.Сміла. вул Героїв Холодноярців, 82" у звязку із зміною режиму’ роботи терапевтичного відділення , де знаходиться палата, а саме перепрофілювання ліжок на інфекційні для надання 
медичної допомоги хворим на короновірусну інфекцію.



. . в Н Є Н И Й  висновок про виконання бюджетної пр{| ями. ((
підсумками 2020 року мету та завдання виконано. Бюджетна програма "Будівництво медичних установ та закладів" залишається актуальною для подальшої 

її реалізації з метою створення належних умов для функціонування закладів охорони здоров"я, зручності відвідування та перебування пацієнта в лікувальних 
закладах, створення належних умов лікування, покращення матеріально - технічної бази закладів охорони здоров"я. За бюджетною програмою КПКВК 
0717322"Будівництво медичних установ та закладів" затверджено коштів спеціального фонду бюджету в сумі 379 705гривень. Касові видатки с клани -352 
ІЗбгривень та спрямовані на проведення реконструкції та капітального ремонту за проектами :Реконструкція інфекційного відділення Смілянської міської 
лікарні по вул. 60 років СРСР(Героїв Холодноярців), 82 в м.Сміла Черкаської області - 99 705 гривень; Капітальний ремонт неврологічного відділення 
(облаштування електричного підйомника) КНП "Смілянська міська лікарня " за адресою м.Сміла, вул.Героїв Холодноярців,82 -248 423гривні;Капітальний 
ремонт спеціальної палати №10 комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" за адресою вул.Героїв Холодноярців,82-4008гривень.1

"Капітальний ремонт спеціальної палати №10 комунального некомерційного підприємства "Смілянська міська лікарня" за адресою вул.Героїв Холодноярців,82 
у звязку із зміною режиму роботи терапевтичного відділення , де знаходиться палата, відповідно до наказу по підприємству від 11.11.2020 року№264 "Про 
перепрофілювання 40 ліжок терапевтичдоговідділення у ліжка інфекційні, для надання медичнох допомоги хворим з короновірусною інфекцією" на 
виконання наказу Управління ох9ро^>'ї^Гюв''&;.ЧОДА від 05.11.2020 №1328 "Про збільшення кількості ліжок в закладах першох черги"

* Зазначаються всі напрями використання бюд;

Н ачальник відділу 

Головний бухгалтер

і бюджетної програми.

/ / / /  У '/  ґ і ж  Микола СТУЖ ЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Лариса САНЖАРОВСЬКА.
(інщіали/ішіоал, прізвище)


