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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15.11.2018 року №908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
.0800000

(Код) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми
№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за 
рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування у 2018р.

5. Мета бюджетної програми : Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного 
придбання ліків за рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування у 2018р.

6. Завдання бюджетної програми
N з/п Завдання

1

Забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, щодо безоплатного придбання ліків за 
рецептами лікарів, безоплатне зубопротезування у 2018р.

7. Видатки (надані кредити з бюджету) та напрями використання бюджетних коштів за бюджетною програмою

гривень

N
з/п

Напрями використання 
бюджетних коштів

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціальний

фонд усього

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації
(найменування головного розпорядника) 

Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації
(найменування відповідального виконавця)

1070 Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи



Пільгове медичне 
обслуговування осіб, які 
постраждали внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи

16 296,40 0,00

І
16 296,40 16 227,41 0,00 16 227,41

С
68,99 0,00 68,99

Усього 16 296,40 0,00 16 296,40 16 227,41 0,00 16 227,41 68,99 0,00 68,99
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : кошторисні призначення освоєні в повному обсязі, 
немає потреби у виплаті, кредиторська заборгованість по виплаті відсутня.
Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми : кошторисні призначення-освоєні в повному обсязі,немає 
потреби у виплаті, кредиторська заборгованість відсутня.

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

гривень

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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання:

N
з/п Показники Одиниця

виміру Джерело інформації
Затверджено у паспорті бюджетної програми Фактичні результативні показники, досягнуті за 

рахунок касових видатків (наданих кредитів) Відхилення

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

пільги на безоплатне 
зубопротезування та 
отримання ліків

грн. кошторис 16 296,40 0 16 296,40 16 227,41 0 16 227,41 68,99 0 68,99

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кошторисні призначення освоєні в повному обсязі, не має потреби у виплаті, кредиторська заборгованість відсутня

2 продукту
кількість одержувачів 
безоплатних ліків за 
рецептами лікарів

осіб єдин.держ.автом.
реєстр ЗО 0 30 8 0 8 22 0 22

кількість осіб, які мають 
право на безоплатне 
зубопротезування осіб єдин.держ.автом.

реєстр 4 0 4 5 0 5 -1 0 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками контингент, яким фактично надані медичні послуги після передачі обласної субвенції місцевому бюджету



-------------------------------
ефективності (
середньомісячна вартість 
пільги на безоплатне 
придбання ліків на одну 
особу

гри. згідно розрахунку 206,55 0,00 206,55 206,55 0,00 206,55 0,00 0,00 0,00

середня вартість послуги 
на безоплатне 
зубопротезування на одну 
особу

грн. згідно розрахунку 2 525,00 0,00 2 525,00 2 525,00 0,00 2 525,00 0,00 0,00 0,00

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 якості
відсоток громадян, які 
отримали безоплатні ліки % X 100 0 100 100 0 100 X X X

відсоток громадян, які 
отримали послуги з % X 100 0 100 100 0 100 X X X

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Балашова Г.І. 
(ініціали та прізвище)

Фролова І.Є. 
(ініціали та прізвище)

Пільговим медичним обслуговування забезпечені особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи в межах планових асигнувань
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Керівник установи г о л о в н о г о  розпорядника бюджетних коштів

Головний бухгалтер установи головного розпорядника бюджетних коштів ;т

і


