
2022 рік

1. (0)(0)(0)(0)(0)(0)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (0)(0)(0)(0)(0)(1)(1)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

3.
(0)(1)(1)(2)(1)(1)(1) (2) (1) (1) (1) (0) (7) (2) (6)

(код Програмної класифікації видатків та
кредитування місцевого бюджету)

(код Типової
програмної

класифікації
видатків та

кредитування
місцевого
бюджету)

(КФКВК)

N
з/п

1

N
з/п

1

2

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 465 052 94 500 1 559 552 1 432 561 94 500 1 527 061 -32 491 - -32 491

1 465 052 94 500 1 559 552 1 432 561 94 500 1 527 061 -32 491 - -32 491

1

гривень

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 1 465 052 94 500 1 559 552 1 432 561 94 500 1 527 061 -32 491 - -32 491

1 465 052 94 500 1 559 552 1 432 561 94 500 1 527 061 -32 491 - -32 491

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 01 листопада 2022 року № 359)Наказ Міністерства
фінансів України 26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29
грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на

Чупахівська селищна рада (0)(4)(3)(9)(0)(2)(0)(2)
(найменування головного розпорядника) (код за ЄДРПОУ)

(0)(4)(3)(9)(0)(2)(0)(2)Чупахівська селищна рада
(код за ЄДРПОУ)(найменування відповідального виконавця)

(1)(8)(5)(2)(8)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги,збереження та зміцнення здоровя населення

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Завдання

Організація надання прикріпленому населенню первинної медичної допомоги, проведення заходів з профілактики захворювань та підтримки громадського здоровя.

Проведення профілактичних щеплень

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п

Усього

N
з/п

Пояснення

2

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

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

2

Усього

Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у
первинній медичній допомозі

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

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

7.1. Аналіз розділу «Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою»

7.2. Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетнихкоштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми**

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми



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

1 затрат

кількість лікарів, які надають первинну допомогу од. Штатний розпис 2,75 - 2,75 2,75 - 2,75 - - -

кількість штатних посад од. Штатний розпис 39,50 - 39,50 39,50 - 39,50 - - -

2 продукту

кількість пролікованих хворих в денному
стаціонарі

кількість Розрахунок 560,00 - 560,00 560,00 - 560,00 - - -

кількість відвідувань населенням кількість
амбулаторний

журнал
14 550,00 - 14 550,00 14 550,00 - 14 550,00 - - -

3 ефективності

середня вартість одного відвідування грн. Розрахунок 123,70 - 123,70 123,70 - 123,70 - - -

4 якості

рівень зниження випадків захворюваності на
туберкульоз

відс. Розрахунок 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

рівень повноти охоплення профілактичним
щепленням

відс. Розрахунок 96,00 - 96,00 96,00 - 96,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Одиниця виміруПоказники
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

4

Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису для забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Бюджетна програма по КТПКВМБ 0112111 виконана в межах затверджених показників, економія по загальному фонду становить 32491,33 грн.

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Маслюк М. М.

(Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Арєхова Л. Л.Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів (Власне ім’я, ПРІЗВИЩЕ)

Показники

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)
Відхилення

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Джерело

інформації
Одиниця виміру

9.2. Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками***

9.3. Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

** Зазначаються пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використаннябюджетних коштів від обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми.

*** Зазначаються пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками.

{форма звіту із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 28.04.2017 р. N 472, у редакції наказів Міністерства фінансів України від 15.11.2018 р. N 908, від 29.12.2018 р. N 1209,

із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства фінансів України від 07.08.2019 р. N 336}


