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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 
26 серпня 2014 року № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 15 листопада 2018 року № 908)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік
1 0800000 Управління праці та соціального захисту населення Костянтинівської районної державної адміністрації

(код) (найменування головного розпорядника)

2 Комунальне некомерційне підприємство Костянтинівської районної ради Донецької області «Костянтинівський районний центр
0810000 первинної медико-санітарної допомоги»

• (код) (найменування відповідального виконавця)

3. 0763
0812143 (КФК

(код) ВК) Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
(найменування бюджетної програми) 

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

1
Забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, забезпечення надання

медичної допомоги окремим категоріям хворих
5. Мета бюджетної програми - забезпечення епідемічного благополуччя населення, зниження рівня захворюваності та смертності населення, 
забезпечення надання медичної допомоги окремим категоріям хворих

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання
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1 Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу

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

№ Напрями 
використання 

бюджетних коштів 1

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

з/
п загальний

фонд
спеціальн 
ий фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд усього загальний фонд
спеціал

ьний
фонд

усього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Усього 38100,00 0
38100,00

12146,75 0 12146,75 -25953,25 0 ■25953,25

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 
обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми- касові видатки менші до затверджених планів на суму 25953,25 грн. у зв'язку з тим, що

фінансування здійснювалося по наданим заявкам до РФУ по мірі потреби

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

№ з/п
Назва місцевої/ 

регіональної 
програми

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми

Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

загальний
фонд

спеціаль
ний

фонд
усього

загальни 
й фонд спеціальний фонд усьог

0
загальний фонд спеціальний

фонд
усьо
го

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11



з

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

№

з/
п

Показники
Одини

ЦЯ

виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових 
видатків (наданих кредитів з 

бюджету)

Відхилення

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд усього

загальний
фонд

спеціальн 
ий фонд усього

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд усього

1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 п 12 13

затрат Гри
вень

Кошто
рис 38100,00 0 38100,00 12146,75 0 12146,75 25953,25 0 -25953,25

показник
Видатки

на
забезпечен

ня
медикамен 

тами 
хворих на 

ВІЛ- 
інфекцію

Гри
вень

Кошто
рис 38100,00 0 38100,00 12146,75 0 1371,89 -3728,11 0 -3728,11

Пояснення щодо причин 
планів на сум;

розбіжнеє; 
у 3728,11 г

гей між фактичними та затвердженими результативними показниками-касові видатки менші до затверджених 
зн. у зв'язку з тим, що фінансування здійснювалося по наданим заявкам до РФУ по мірі потреби

2 продукту
показник
Кількість 
виявлених 
на СНІД по 
тестуванню

%

Монітор
инг

діяльнос
ті

-
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Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

3 ефективнос
ті

показник
Збільшення 
охоплення 
тестування 

на ВІЛ- 
інфекцію

%

Монітор
инг

діяльнос
ті

-

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
4 якості

показник
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

Аналіз стану виконання результативних показників

орті бюджетної програми.

Г.І.Балашова 
(ініціали/ініціал, прізвище)

І. Є. Фролова 

(ініціали/ініціал, прізвище)

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

1 Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у па

Начальник управління праці та соціального 
захисту населення

Головний бухгалтер
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