
ЗВ ІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом
на 31.12.2017  року

1. _14____________________ Д епартамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 141____________________ Д епартамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМ Р
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. 1416310 0490______ Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та  надання кредитів за бюджетною програмою  за звітний період
(тис.грн.)

Затверджено паспортом бю дж етної 
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

0,000 1132,370 1132,370 0,000 1076,011 1076,011 0,000 -56,359 -56,359

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

№
з/п

КП КВК КФКВК
Підпрограма/завдання 

бю дж етної програми 2

Затвердж ено паспортом 
бю дж етної програми 

на звітний період

Касові видатки (надані кредити) 
за  звітний період

Відхилення
Пояснення щодо 

причин відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний 
і :

разом
загальний

Фонд
спеціапьни 

й фонд
разом

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

1 1416310 0490
Завдання: забезпечення 
проведення реконструкції 
закладів охорони здоров'я міста.

0,000 1132,370 1132,370 1076,011 1076,011 0,000 -56,359 -56,359 кошти на реалізацію 
програми були 
використані на 95,0 
відс. за рахунок 
зменшення вартості 
матеріалів відповідно 
до актів виконаних 
робіт.

У сього 0,000 1132.370 1132,370 0,000 1076,011 1076,011 0,000 -56,359 -56.359

6. Видатки на реалізацію  регіональних цільових програм, які виконую ться в межах бюджетної програми, за
(тис.грн.)

Н азва
регіональної цільової програми та  підпрограми

Затвердж ено паспортом бдж етної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за  звітний 
період

Відхилення Пояснення 
щодо причин 

відхиленнязагальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний разом загальний спеціальний 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 КПКВК П оказники Одиниця виміру
Джерело

інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 

програми на

Виконано за 
звітний період 

(касові видатки/ 
надані кредити)

Відхилення 
(у відс.)

1 2 3 4 5 8 11 14
1416310 Завдання:

забезпеченії

1 Показники затрат: •

1.1. Обсяг видатків на реконструкцію установ (у тис.грн. кошторис 1132,370 1076,011 -5,0
м ереж і теплопостачання тис.грн. кошторис 1132,370 1076,011 -5,0

1.2. Кількість закладів, які потребують 
проведення робіт з реконструкції (у розрізі)

од. розрахункові дані 1 1 0,0

м ереж і теплопостачання од. розрахункові дані 1 1 0,0
1.3. Протяжність мереж, що потребують 

реконструкції
м розрахунок 1136,0 1136,0 0,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти на реалізацію програми 
були використані на 95,0 відс.відповідно до актів виконаних робіт.

2 Показники продукту:
2.1. Кількість закладів, в яких буде проведено 

роботи з реконструкції (у розрізі)
1 1 0,0

м ереж і теплопостачання од. розрахункові дані 1 1 0,0

2.2. Протяжність мереж, що планується 
реконструювати

м розрахунок 1136,0 1136,0 0,0

3 Показники ефективності:
3.1. Середня вартість реконструкції 1 м мереж  

теплопостачання
тис. грн. розрахунок 0,997 0,947 -5,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Середня вартість реконструкції 
1 м мереж менше запланованої на 5,0 відс. за рахунок зменшення вартості матеріалів

4 Показники якості:
4.1. Питома вага закладів, в яких проведено 

реконструкцію в загальній кількості, що 
потребують реконструкції

% розрахунок 100,0 100,0 0,0

4.2. Питома вага протяжності реконструйованих 
мереж в загальній протяжності, що потребує 
реконструкції

% розрахунок 100,0 100,0 0,0

Аналіз стану виконання результативних показників: Показники, що характеризують виконання бюджетної програми, в звітному році виконані на 100,0 відс.



8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код Найменування джерел 
надходжень

кпквк
Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

П рогноз видатків 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 лиш е у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.
2 Зазначаються усі підпрограми та  завдання, затверджені паспортом бю джетної програми.
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

О.М.Стадник
(ініціали та прізвище)

Л .П .П роценко

(ініціали та прізвище)

Г.Ю.Галушка
(ініціали та прізвище)

Директор департаменту охорони 
здоров'я та медичних послуг

Начальник відділу бухгалтерського 
обліку

(підпис)

Начальник відділу ек 
планування /

(підпис)


