
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)(5)(2) (2) (1) (5) (2) (0) (7) (6) (3)

(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

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

1 357 700 - 357 700 52 637 - 52 637 -305 063 - -305 063

2 347 700 - 347 700 42 637 - 42 637 -305 063 - -305 063

3 10 000 - 10 000 10 000 - 10 000 - - -

4 73 867 - 73 867 73 867 - 73 867 - - -

5 67 865 - 67 865 67 865 - 67 865 - - -

6 6 002 - 6 002 6 002 - 6 002 - - -

7 349 308 - 349 308 349 308 - 349 308 - - -

8 307 093 - 307 093 117 328 - 117 328 -189 765 - -189 765

9 42 215 - 42 215 40 000 - 40 000 -2 215 - -2 215

10 136 700 - 136 700 136 700 - 136 700 - - -

1 698 450 - 1 698 450 896 345 - 896 345 -802 105 - -802 105

1

гривень

Усього

Пояснення
N
з/п

2

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

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Відхилення

Найменування місцевої/ регіональної програми
N
з/п

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)

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

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

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я

(найменування бюджетної програми) (код бюджету)

Ціль державної політики

Сттворення належних умов щодо покращення та удосконалення якості надання медичної допомоги мешканцям Чупахівської громади,підвищення якості та ефективності надання медичних послуг.

Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоровя населення громади

Завдання

Підтримка медичного та обслуговуючого персоналу  у вигляді фінансової допомоги з метою надання медичної допомоги населенню

Касові видатки (надані кредити з
бюджету)

Затверджено у паспорті бюджетної
програмиN

з/п
Напрями використання бюджетних коштів*

Відхилення

2

Забезпечення населення громади медичною стоматологічною допомогою

в т.ч.оплата праці працівниккам стомат кабінету

 на придбання предметів та матеріалів медичного призначення

 Утримання медичного чергового кабінету Чупахівської АЗПСМ КНП
"ЦПМСД"Чупахівської селищної радив т.ч.оплата праці працівниккам закладу

оплата електроенергії

Забезпечення надання первинної медико-санітарної допомоги населенню громади
ліжками денного стаціонару в т.ч.:виплата заробітньо плати працівникам денного стаціонару

оплата комунальних послуг

Безоплатне забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів окремих груп
населення

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**



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 73 867 - 73 867 52 637 - 52 637 -21 230 - -21 230

2 349 308 - 349 308 349 308 - 349 308 - - -

3 357 700 - 357 700 357 700 - 357 700 - - -

4 136 700 - 136 700 136 700 - 136 700 - - -

917 575 - 917 575 896 345 - 896 345 -21 230 - -21 230

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

лікарів,які надають первинну допомогу од. Штатний розпис 2,25 - 2,25 2,25 - 2,25 - - -

кількість штатних посад од. Штатний розпис 36,75 - 36,75 36,75 - 36,75 - - -

2 продукту

кількість пролікованих хворих в денному
стаціонарі

кількість
амбулаторний

журнал
583,00 - 583,00 583,00 - 583,00 - - -

кількість відвідувань до лікарів кількість
амбулаторний

журнал
14 125,00 - 14 125,00 14 125,00 - 14 125,00 - - -

3 ефективності

середня вартість одного відвідування грн. Розрахунок 364,24 - 364,24 364,24 - 364,24 - - -

4 якості

рівень зниження захворюваності відс. Розрахунок 2,00 - 2,00 2,00 - 2,00 - - -

1 2 3

1 затрат

2 продукту

3 ефективності

4 якості

Найменування місцевої/ регіональної програми
N
з/п

2

Програма забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської СТГ ліжками денного
стаціонару Чупахівської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" Чупахівської селищної радиПрограма безоплатного забезпечення лікарськими засобами за рецептами лікарів

ППрограма забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської СТГ черговим
кабінетом Чупахівської АЗПСМ КНП "ЦПМСД" Чупахівської селищної ради

Усього

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Одиниця виміру
Джерело

інформації

Відхилення

Показники
N
з/п

Одиниця виміру
N
з/п

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показникамиПоказники

4

Фінансування здійснювалося в межах затвердженого кошторису для забезпечення надання ПМД населенню Чупахівської СТГ

Бюджетна програма по КТПКВМБ 0112152 виконана в межах затверджених показників, економія склала 21229,79 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)

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

9.1. Аналіз показників бюджетної програми

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}


