
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на _01.01.2018   року

 

     1. __0300000 Верхньорогачицька  районна державна адміністрація 
                 (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

     2. _ 0310000_Верхньорогачицька районна державна  адміністрація
                (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця) 

     3. _0312010                 0731   Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню  
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми) 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

(тис. грн)
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
9214,7 2146,5 11361,2 9205,4 2069,6 11275,0 -9,3 -76,9 -86,2

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
(тис. грн)

№
з/п

КПКВК КФКВК

Підпрограма/
завдання 

бюджетної
програми 2

Затверджено паспортом
бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки (надані
кредити) 

за звітний період
Відхилення Пояснення

щодо причин
відхиленнязагальний

фонд
спеціаль-
ний фонд

разом
загальний

фонд
спеціаль-
ний фонд

разом
загальний

фонд
спеціаль-
ний фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 0312010 0731 Завдання 1

Забезпечення 3224,9 1326,0 4550, 3224,9 1326,0 4550,



надання
населенню
амбулаторно-
поліклінічної
допомоги

9 9

Завдання 2
Забезпечення
надання
населенню
стаціонарної
медичної
допомоги

5989,8 820,5 6810,
3

5980,9 752,3 6733,
2

-8,9 -68,2 -77,1 В зв’язку з
економією

коштів 

Усього 9214,7 2146,5 11361
,2

9205,8 2078,3 11284
,1

-8,9 -68,2 -77,1

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 
період

(тис. грн)
Назва

регіональної цільової програми
та підпрограми

Затверджено паспортом
бюджетної програми

на звітний період

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період

Відхилення
Пояснення

щодо причин
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальни
й фонд

спеціальни
й фонд

разом
загальни
й фонд

спеціальни
й

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Районна програма «місцевих 
стимулів» для медичних 
працівників 
Верхньорогачицького району

115,0 - 115,0

Програма
втратила
чинність.

Протягом 2017
року не діє

Районна цільова програма 
протидії захворювання на 
туберкульоз

15,0 - 15,0 15,0 15,0 - -

Районна програма забезпечення
профілактики ВІЛ-
інфекції,лікування,догляду та 
підтримки ВІЛ-інфікованих і 
хворих на СНІД

140 - 140 74,8 74,8 -65,2 0,0 -65,2 В зв’язку з
відсутністю
потреби у
поточних

нарахуваннях

Усього 270 270,0 89,8 89,8 -65,2 0,0 -65,2
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7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№
з/п

КПКВК Показники
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено паспортом
бюджетної програми 

на звітний період

Виконано за звітний період
(касові видатки/надані кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
0312010 Завдання 1

1

Забезпечення 
надання 
населенню 
амбулаторно 
поліклінічної 
медичної 
допомоги

   

Показники 
затрат
Кількість 
установ

Од. Рішення 
сесії 
районної 
ради від 
17.12.2012р
. №263

1 1

Кількість 
штатних 
одиниць

Од. Штатний 
розпис 
наказ №1а 
від 
03.01.2017р

47,25 35,0 -9,25

У т.ч.лікарів Од. Штатний 
розпис

16 9,75 -6,25

Кількість ліжок 
у денних 
стаціонарах

Од. Ф-20 10 - - 10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: по штатній чисельності
відхилення виникли в зв’язку з вакантними посадами. По ліжкам розбіжність виникла в зв’язку з вимогами постанови КМУ від25.11.2015

р. №1024

2
Показники 
продукту

  

Кількість ліжко 
днів у денних 
стаціонарах

Тис од. Ф-20 1257 1200 -57
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Кількість 
лікарських  
відвідувань(у 
поліклінічних 
відділенях 
лікарні)

Осіб Ф-20 57047 50500 -6547

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: в зв’язку з проведенням
профілактичних заходів, зменшилась захворюваність населення.

3
Показники 
ефективності

  

Завантаження 
ліжкового 
фонду у денних 
стаціонарах

днів Ф-20 132 300 +138

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:в зв’язку  із зменшенями ліжок в
стаціонарах.

4
Показники 
якості

  

Рівень 
виявлення 
захворювань на 
ранніх стадіях

% Ф-12 70 65 - 5

Рівень 
виявлення 
захворювань у 
осіб 
працездатного 
віку на ранній 
стадіях

% Ф-12 80 76 -4

Зниження рівня 
захворюваності 
порівняно з 
попереднім 
роком

% Ф-12 10 10

Зниження 
показника 
летальності

% Ф-12 5 5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :в зв’язку  з проведеннями
профілактичних заходів

Аналіз стану виконання результативних показників:результативні показники по бюджетній програмі з виконання завдання 1, виконані
задовільно. Зменьшився рівень захворюваності.

4



0312010 Завдання 2
Забезпечення 
надання 
населенню 
стаціонарної 
медичної 
допомоги
Показники 
затрат
Кількість 
установ

Од. Рішення 
сесії 
районної 
ради від 
17.12.2012р
№263

1 1

Кількість 
штатних 
одиниць 

Од. Штатний 
розпис 
наказ №1а 
від 
03.01.2017р

100,75 96,5 -4,25

У т.ч. лікарі Од. Штатний 
розпис

9 7.5 -1,5

Кількість ліжок 
у стаціонарах 
денного 
перебування

Од. Ф-20 23 20 -3

Кількість ліжок 
у звичайних 
стаціонарах

Од. Ф-20 63 38 -25

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :по штатній чисельності відхилення виникли
в зв’язку з вакантними посадами.

Показники 
продукту
Кількість ліжко 
днів у 
звичайних 
стаціонарах

Тис.од. Ф-20 20660 18000 -2660

Кількість 
пролікованих 
хворих у 
стаціонарі

осіб Ф-20 1893  1720 -173

5



Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :в зв’язку з проведенням профілактичних 
заходів,зменшилась захворюваність у населення

Показники 
ефективності
 Завантаження 
ліжкового 
фонду у 
звичайних 
стаціонарах

днів Ф-20 304 300 -4

Середня 
тривалість 
лікування в 
стаціонарі 
одного хворого

днів Ф-20 10 10

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками :в зв’язку із зменшенням ліжок у 
стаціонарах

Показники 
якості
Рівень 
виявлення 
захворювань на 
ранній стадії

% Ф-12 80 80

Рівень 
виявлення 
захворювань у 
осіб 
працездатного 
віку на ранніх 
стадіях

% Ф-12 90 85 -5

Зниження рівня 
захворюваності 
порівняно з 
попереднім 
роком

% Ф-12 10 10

Зниження 
показника 
летальності

% Ф-12 5 5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: з проведеннями профілактичних заходів.
Аналіз стану виконання результативних показників : результативні показники по бюджетній програмі з виконанням завдання 2,виконані задовільно. 
Зменшився рівень захворюваності.
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

    (тис. грн)

Код
Найменування джерел

надходжень
КПКВК

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду

План видатків звітного
періоду

Касові видатки за звітний
період

Прогноз видатків до кінця
реалізації інвестиційного

проекту

загальний
фонд

спеціальн
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн
ий фонд

разом
загальний

фонд
спеціальн
ий фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із 
бюджету
Інші джерела 
фінансування (за видами)

х х х х

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми
Інвестиційний проект 2
Усього

1 Код  функціональної  класифікації  видатків  та  кредитування  бюджету  вказується  лише  у  випадку,  коли  бюджетна  програма  не  поділяється  на
підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

Перший заступник голови Верхньорогачицької районної державної адміністрації                                                     В.С.Биков

Начальник відділу фінансово – господарського забезпечення апарату

районної державної адміністрації                                                                                                                       Ю.В.Романій

   

    Панченко Н.Ф.      5-12-38
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