
1. 1400000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом
на 31. 12.2017 року

Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР

2.

(КПКВК МБ) 

1410000

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я та меди.чних послуг ЧМР

3.

(КПКВК МБ) 

1412214 0763

(найменування відповідального виконавця)

«Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий 
діабет»

(КПКВК МБ) (КФКВК)І (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

2535,380 0,000 2535,380 538,002 0,000 538,002 -1997,378 0,000 -1997,378

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 відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
разом загальний

.
спеціальний разом загальний

....
спеціальний

Фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и 12 13 14

1 1412214 0763

Завдання: відшкодування вартості 
лікарських засобів для лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

2535,380 0,000 2535,380 538,002 538,002 -1997,378 0,000 -1997,378 Кошти на реалізацію 
програми були отримані у 
грудні 2017 року, 
використані відповідно до 
потреби з моменту 
отримання кошторисних 
призначень.

У сього 2535,380 0,000 2535,380 538.002 0,000 538.002 -1997.378 0,000 -1997,378

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 бджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення Пояснення
ЩОДО

причин
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 10 11
У сього 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000



7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

N з/п К П К В К П о казн и ки
Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 

програми на
■ 1 '■ 1 1 Н И М  н е п і .  І 1

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/ надані 

коедитиї

Відхилення 
(у відс.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1412214 Завдання: відшкодування вартості лікарських засобів для лікування хворих на цукровий т а нецукровий діабет

1 Показники затрат:

Обсяг фінансування за програмою з загального 
фонду бюджету тис.грн.

міський
бюдж ет, 2535,380 538,002 -78,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошти на реалізацію 
програми використані на 21,2 відс. Кошторисні призначення виділені у  грудні 2017 року, використані відповідно до потреби з моменту 
чт рт кпт я кипню ірт  них призначень.

2 Показники продукту:

Кількість хворих на цукровий діабет, що 
потребують забезпечення препаратами інсуліну осіб

статистична
звітність

3102 3102 0,0

Кількість хворих на цукровий діабет, що 
забезпечуються препаратами інсуліну осіб

статистична
звітність

3102 371 -88,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Протягом року хворі на 
цукровий діабет в повному обсязі були забезпечені препаратами інсуліну, отриманих у  порядку централізованих поставок з державного та 
обласного бюджету. Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну по прогр амі відшкодування, менше 
запланованої на 88.0 відс.у зв"язку з отриманням кошторисних призначень у  грудні 2017року та обмеженим часом для можливості їх
. , і і  . ( іеат п.

3 Показники ефективності:

Середні видатки на одну особу, що потребує 
препаратів інсуліну, вартість яких підлягає 
відшкодуванню

грн. розрахунок 817 1450 77,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: середній розмір видатків на 
одну особу, що потребує препаратів інсуліну, вартість яких підлягає відшкодуванню, збільшився на 77,4 відс. за рахунок структурних змін 
у  кількості громадян, що отримувані більш дороговартісні препарати інсуліну відповідно до потреби.

4 Показники якості:

Відсоток осіб, що отримали препарати інсуліну, 
вартість яких підлягає відшкодуванню % розрахунок 100,0 12,0 -88,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками:

А наліз ст ану виконання результ ат ивних показників: П оказники, щ о характеризують виконання бю дж ет ної програми, в звітному році в 
порівнянні а  ут очненим и плановим и показниками не виконані у  зв"язку з от риманням кош т ів субвенції наприкінці року. Протягом року  
хворі на цукровий діабет в повном у обсязі були забезпечені препаратами інсуліну, от рим аних у  порядку цент ралізованих пост авок з 
держ авного т а обласного бюджету.



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
(тис.грн.)

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК

Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) В и к о н ан о  з а  зв іт н и й  п ер іо д
П рогноз до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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.


