
2021 рік

1. (3)(7)(0)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

2. (3)(7)(1)(0)(0)(0)(0)
(код Програмної класифікації видатків та

кредитування місцевого бюджету)

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

(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

2

3

гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО
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

Фінансовий відділ Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області (4)(4)(1)(4)(3)(4)(8)(5)
(код за ЄДРПОУ)(найменування головного розпорядника)

(4)(4)(1)(4)(3)(4)(8)(5)Фінансовий відділ Поляницької сільської ради Надвірнянського району Івано-Франківської області
(найменування відповідального виконавця) (код за ЄДРПОУ)

(0)(9)(5)(5)(6)(0)(0)(0)(0)(0)(0)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами
первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

(код бюджету)(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Виконання програми підтримки та розвитку комунального підприємства з надання  первинної медичної допомоги жителям Поляницької територіальної  громади

Зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

Завдання

Удосконалення організаці їпервинної медичної допомоги жителям ОТГ

Гарантована доступність і якість медичної допомоги

 Фінансова підтримка медичних працівників

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



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 70 000 - 70 000 412 576 - 412 576 342 576 - 342 576

2 10 000 - 10 000 - - - -10 000 - -10 000

3 20 000 - 20 000 - - - -20 000 - -20 000

4 241 124 - 241 124 - - - -241 124 - -241 124

5 200 000 - 200 000 - - - -200 000 - -200 000

541 124 - 541 124 412 576 - 412 576 -128 548 - -128 548

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

1 541 124 - 541 124 - - - -541 124 - -541 124

541 124 - 541 124 - - - -541 124 - -541 124

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

1 Обсяг видатків грн. Кошторис 541 124,00 - 541 124,00 412 576,00 - 412 576,00 -128 548,00 - -128 548,00

2 продукту

2

Кількість обєктів первинної медицини

од.
Книга обліку

основних засобів
4,00 - 4,00 4,00 - 4,00 - - -

3 ефективності

3 Видатки на один заклад грн. Розрахунок 135 281,00 - 135 281,00 103 144,00 - 103 144,00 -32 137,00 - -32 137,00

Усього

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

Найменування місцевої/ регіональної програми

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)N
з/п

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

2

Програма підтримки та розвитку КНП"Яремчанський ЦПМСД"

Усього

Показники

Затверджено у паспорті бюджетної
програми

Фактичні результативні показники,
досягнуті за рахунок касових видатків

(наданих кредитів з бюджету)Джерело
інформації

Одиниця виміру

Відхилення
N
з/п

Відхилення
Касові видатки (надані кредити з

бюджету)
Затверджено у паспорті бюджетної

програми
Напрями використання бюджетних коштів*

N
з/п

2

Оплата енергоносіїв

Придбання предметів,матеріалів,обладнання та інвентарю(Придбання тестів на антиген
SARS-Co V-2,  засобів індивідуального захисту та дизенфікуючі засоби).Відшкодування вартості пільгових медикаментів

Заробітна плата

Поточний ремонт приміщення

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання



4 якості

4 передбачено до потреби відс. Розрахунок 100,00 - 100,00 76,20 - 76,20 -23,80 - -23,80

Бюджетна програма профінансована в межах фактичних видатків

Видатки профінсовано  в межах пропозиції установи

Керівник установи - головного розпорядника бюджетних коштів
Бойчук Г. П.
(ініціали/ прізвище)

Керівник самостійного структурного підрозділу з фінансово-економічних питань -
головного розпорядника бюджетних коштів

Сенів С. Д.
(ініціали/ прізвище)

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми.

{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}


