
ЗАТВЕРДЖЕНО 
;• . - Наказ Міністерства фінансів України 

І .4 * 26.08.2014 № 836 і І 

З В І Т 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 31.12.2017 року 

1. (0)(3) Миргородська районна державна адміністрація 
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника) 

2. (0)(3)/(0)(3)(1) Миргородська районна державна адміністрація 
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця) 

3. _(0)(3)(1)(2)(1)(8)(0) 0726 Первинна медична допомога населенню 
(КПКВК МБ) (КФКВК) 1 (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 
25 860,818 1 431,430 27 292,248 24 976,875 3605,993 28582,868 -883,943 2174,563 1290,620 



5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
|§ _# і і (тис, грн) 

№ 
з/п 

КПКВК КФК 
ВК 

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми 2 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) 
за звітний період Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхилення 

№ 
з/п 

КПКВК КФК 
ВК 

Підпрограма/ 
завдання 

бюджетної 
програми 2 загальний 

фонд 
спеціаль
ний фонд разом загальний 

фонд 

спеціал 
ь-ний 
фонд 

разом загальни 
й фонд 

спеціаль
ний фонд разом 

Пояснення 
щодо причин 

відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
Підпрограма 
Завдання 

0312180 0726 

Забезпечення 
надання 
населенню 
первинної 
медичної 
допомоги за 
місцем 
проживання(пе 
ребування) 

25860,818 

К/ 

1431,430 

\ / • - ' -

27292,248 24976,875 3605,993 28582,868 -883,943 2174,563 1290,620 Отримані 
благодійні 
внески в 
натуральній 
формі 
,економія 
коштів по 
енергоносіям в 
зв'язку 3 
підвищенням 
температур 
темп режиму у 
жовтні-грудні 
2017 року, 
виникла 
кредиторська 
забргованість 
по закупівлі 
паливно-
мастильних 
матеріалів, 
послуга, 
закуплені 
будівельні 
матеріали, 
комп'ютерна 
та оргтехніка, 
під'єднані ' 
структурні 
підрозділи до 
мережі 
Інтернет по 



з 

. . . . 
цінам, нижчим 
,ніж 
заплановано 

9 Усього * 25860,818 1431,430*' 27292,248 24976,875" 3605,993 28582,868 -883,943 2174,563 1290^620 

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 паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки 
(надані кредити) 
за звітний період 

Відхилення 
Назва 

регіональної цільової програми 
та підпрограми 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний 

фонд 
спеціальний 

фонд разом загальни 
й фонд 

спеціальний 
фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Регіональна цільова програма 1 
Комплексна програма розвитку 
первинної медико-санітарної 
допомоги Миргородського 
району на 2016-2020 роки 

784,919 1351,430 2136,349 783,684 1351,116 2134,800 -1,235 -0,314 -1,549 

Усього 784,919 1351,430 2136,349 783,684 1351,116 2134,800 -1,235 -0,314 -1,549 
7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

№ 
з/п КПКВК Показники Одиниця 

виміру Джерело інформації 

Затверджено 
паспортом 
бюджетної 
програми 
на звітний 

період 

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити) 

Відхилення 

1 2 3 4 5 6 7 8 
0312180 Завдання 1 

Забезпечення 
надання 
населенню 
первинної 
медичної 
допомоги за 
місцем 
проживання(пер 

:'";А ••р-::)&: ' • 



4 

ебування) 
1 затрат 

Кількість 
штатних посад 

Штатний розклад, програма ОМК ,335,25 335,25 0 * 
в т.ч. лікарів, 
які надають 
первинну 
допомогу 

од. Штатний розклад, програма ОМК 61,75 61,75 0 

2 продукту 
Кількість 
прикріпленого 
населення 

осіб Полтавський обласний інформаційно-
аналітичний центр медичної статистики 

70015 70036 21 

Кількість 
пролікованих 
хворих 

тис. чол. Ф 071 Зведена відомість обліку захворювань 
та причин смерті в даному лікувальному 
закладі 

92,5 92,2 0,3 

Зменшення звернень хронічних хворих завдяки вчасних профілактичних оглядів 
3 ефективності 

Кількість 
прикріпленого 
населення на 1 
лікаря,який 
надає первинну 
допомогу 

од. Ф №20 Звіт лікувально-профілактичного 
закладу,ф №039-0 Відомість обліку 
відвідувань в 
поліклініці(амбулаторії),диспансері,консульта 
ції,вдома .,. 

1250 1474 -224 

Середня 
кількість 
відвідувань на 
одного лікаря 

од. ., Ф №20 Звіт лікувально-профілактичного 
закладу,ф №039-0 Відомість обліку 
відвідувань в 
поліклініці(амбулаторії),диспансері,консульта 
ції,вдома 

3209 4160 -951 

Неукомплектованість структурних підрозділів закладу сімейними лікарями 
4 якості 

Забезпечення 
повноти 
охоплення 
профілактични 
ми щепленнями 

відс. Ф №51 Статистичний звіт "Охоплення 
профілактичними щепленнями" 

60 64,8 -4,8 

Динаміка 
виявлених 
візуальних 
форм 

відс. Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по 
Миргородському району 

14,8 23,3 -8,5 



5 

иь в занедбаних 
стадіях 
Динаміка 
виявлених 
випадків 
туберкульозу в 
занедбаних 
стадіях 

ніде. Звіт про роботу лікарів ЗПСЛ по М 
Миргородському району 

34,7 ' -26,4 

Відсутність централізованих поставок вакцин в минулі періодиузменшення кількості профоі лядів по договорам з підприємствами 

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограмЗ 
(тис, грн) 

Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

Касові видатки станом на 
01 січня звітного періоду 

План видатків звітного 
періоду 

Касові видатки за звітний 
період 

Прогноз видатків до кінця 
реалізації інвестиційного 

проекту Код Найменування джерел 
надходжень КПКВК 

загальний 
фонд 

спеціальн 
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн 
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн 
ий фонд разом загальний 

фонд 
спеціальн 
ий фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Підпрограма 1 
Інвестиційний проект 1 
Надходження із 
бюджету 
Інші джерела 
фінансування (за видами) 

X X X X 

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми 
Інвестиційний проект 2 

Усього 

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна прої за 
2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми. 
3 Пункт 8 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвести щ 

Голова Миргородської РДА 

Начальник відділу фінансово-господарського 
забезпечення апарату Миргородської РДА 

і не поділяється на підпрограми, 

их проектів (програм). 

Ю.М. Коваленко 

Т.В. Сидоренко 


