
ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом
на 31 . 12.2017 року

1. 1400000_____________ Департамент охорони здоров'я та медичних_послуг ЧМР________________
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

2. 1410000_____________ Департамент охорони здоров'я та медичних послуг ЧМР________________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

3. Видатки на запобігання та ліквідацію надзвичайних ситуацій та наслідків
1417810 0320_____ стихійного лиха_________________________________________________________
(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

79,990 0,000 79,990 79,990 0,000 79,990 0,000 0,000 0,000

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
Поясненн 

я щодо 
причин 

відхиленн 
я

загальний
Фонд

спеціальний 
. ' і " " ! : .

разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ■ І 12 ІЗ 14

1 1417810 0320

Завдання: забезпечення 
готовності органів управління 
та сил цивільного захисту для 
захисту населення і територій 
міста від надзвичайних 
ситуацій, накопичення 
матеріального резерву 
місцевого рівня

79,990 0,000 79,990 79,990 79,990 0,000 0,000 0,000

Усього 79.990 0.000 79.990 79.990 0,000 79,990 0,000 0,000 0,000

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 п
ш

іспортом бджетної програми 
звітний пепіол

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
пер іо д

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

Міська цільова Програма захисту населення 
м.Черкаси від надзвичайних ситуацій 
техногенного, природного, соціального, 
воєнного характеру та проведення 
мобілізаційних заходів на 2016-2018 роки

79,990 0,0 79,990 79,990 79,990 0,000 0,0 0,000

Усього 79,990 0,0 79,990 79,990 0,0 79,990 0,000 0,0 0,000



7. Р езультативні показники  бю джетної програми та аналіз їх виконання за зв ітний період

N з/п к п к в к Показники Одиниця
виміру

Джерело
інформації

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 

програми на 
звітний період

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/ 
надані 

кредити)

Відхилення 
(у відс.)

1 2 3 4 5 6 7 8

1417810
Завдання: забезпечення готовност і органів управління  т а сил цивільного захист у для захисту населення і  
терит орій м іст а від надзвичайних ситуацій, накопичення мат еріального резерву місцевого рівня

1 Показники затрат:

Обсяг фінансування за програмою з 
загального фонду бюджету на створення 
запасів медикаментів та виробів 
медичного призначення

тис.грн.
міський

бюджет.
кошторис

79.990 79,990 0,0

2 Показники продукту:

Запаси медикаментів та виробів 
медичного призначення тис.грн.

договори
поставки.

бухгалтерська
звітність

79.990 79,990 0,0

3 Показники ефективності та якості:
%  накопичення медикаментів від 
необхідного % розрахунок 100.0 100,0 0,0

4 Показники якості:

Відсоток охоплення наданням 
невідкладної допомоги особам у 
загрозливих для життя станах у разі 
виникнення надзвичайної ситуації

% статистичні
дані 100,0 0,0 -100,0

Пояснення щодо причин розбіжностей між  затвердженими та досягнутими результативними показниками: 
протягом 2017 р о ку  надзвичайні ситуації не виникали. Придбані медикаменти наразі знаходяться на зберіганні.

А наліз ст ану виконання результ ат ивних показників: Показники, що характеризують виконання бюдж етної програми, за 2017 рік  
виконані на 100 відс

8. Д ж ерела ф інансування 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 Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фовд

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, кати бюджетна програма не поділяється на


