
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ Міністерства фінансів України 
26.08.2014 №836 

0300000 

ЗВІТ 
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

£ | | на 31.12.2017 року А -Ш-

Миргородська районна державна адміністрація ^ 

(КПКВК МБ) 

0300000/0310000 

(найменування головного розпорядника) 
Миргородська районна державна адміністрація 

(КПКНК МІІ) 

0312010 

(найменування відповідального виконавця) 
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню 

0731 

(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 
62 269,959 9511,194 71 781,153 61 900,461 12 112,580 74 013,041 -369,498 2 601,386 2 231,888 

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань • ,;. . 
' (тис.грн) 

№з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 

Затверджено паспортом бюджетної програми 
на звітний період 

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період 

Відхилення 
Пояснення щодо причин 

відхилення 
№з/п КПКВК КФКВК Підпрограма / завдання бюджетної програми2 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом загальний фонд спеціальний 

фонд разом загальний 
фонд 

спеці альн 
ий фонд разом 

Пояснення щодо причин 
відхилення 

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

1 312010 2010 Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню 

62 269,959 9 511,194 71 781,153 61 900,461 12 112,580 74 013,041 -369,498 2 601,386 2 231,888 
Відхилення касових 

видатків від планових 
показників за рахунок 

відшкодування видатків 
орендарями, за рахунок 
отриманих благодійних 

внесків, за рахунок 
перевиконання плану по 

платним послугам, за 
рахунок економи під час 

2 312010 2010 Забезпечення надання населенню амбулаторно-
поліклінічної допомоги 

14 174,447 1 824,640 15 999,087 14 174,447 1 824,640 15 999,087 0,000 0,000 0,000 

Відхилення касових 
видатків від планових 
показників за рахунок 

відшкодування видатків 
орендарями, за рахунок 
отриманих благодійних 

внесків, за рахунок 
перевиконання плану по 

платним послугам, за 
рахунок економи під час 

3 312010 2010 

Забезпечення надання населенню стаціонарної 
медичної допомоги 

48 095,512 7 686,554 55 782,066 47 726,014 10 287,940 58 013,954 -369,498 2 601,386 2 231,888 

Відхилення касових 
видатків від планових 
показників за рахунок 

відшкодування видатків 
орендарями, за рахунок 
отриманих благодійних 

внесків, за рахунок 
перевиконання плану по 

платним послугам, за 
рахунок економи під час 



в с ь о г о 62 269,959 9 511,194 71 781,153 61 900,461 12 112,580 74013,041 -369,498 2 60136 2 231,888 

4 • 4 - 4 • 

капітальниїх ремонтів 
відділень, за рахунок 

еконономії припрндбанні 
стоматологічного 

обладнання, та в звязку з 
непрофінансованою 

заборгованістю за оплату 
послуг та по оплаті 

відряджень. 

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 загальний фонд спеціальний 
фонд разом 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Комплексна програма «Підвищення 
ефективності надання вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги в 
Миргородській центральній районній лікарні у 
2016-2020 роках» 

1 947,068 231,705 2 178,773 1 768,754 231,705 2 000,459 -178,314 0,000 -178,314 

ВСЬОГО 1 947,068 231,705 2 178,773 1 768,754 231,705 2 000,459 -178,314 0,000 -178,314 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період 

Из/п КГТКВК 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 

312010 
0312010 - Багатопрофільна 

стаціонарна медична допомога 
населенню 

0,00 

312010 
Забезпечення надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної 
допомоги 

0,00 

312010 Затрат 0,00 
312010 кількість установ од. Звітна форма 20 1,00 . 1,00 0,00 
312010 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 186,75 186,75 0,00 
312010 кількість ліжок у денних стаціонарах од. Звітна форма 20 33,00 33,00 0,00 
312010 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 73,25 73,25 0,00 
312010 Продукту 0,00 

312010 
кількість лікарських відвідувань (у 

поліклінічних відділеннях лікарень) осіб 
Звітна форма 20 

335217,00 446598,00 111381,00 

312010 кількість ліжко-днів у денних 
стаціонарах тис.од. Звітна форма 20 11,22 10,74 -0,48 

Населення активніше себе проявляє у звязку з програмою "Доступні ліки". 

312010 Ефективності 0,00 

312010 завантаженість ліжкового фонду у 
денних стаціонарах 

днів Звітна форма 20 340,00 325,40 -14,60 

У звязку із зменшенням ліжко-днів 
312010 Якості 0,00 

312010 рівень виявлення захворювань на 
ранніх стадіях 

відс. Звітна форма 71-1/0 96,00 95,00 -1,00 



312010 
рівень виявлення захворювань у осіб 
працездатного віку на ранніх стадіях відс. 

Звітна форма 71-1/0 
98,00 97,00 -1,00 

312010 зниження рівня захворюваності 
порівняно з попереднім роком 

відс. Звітна форма 71-1/0 90,00 92,60 2,60 

Зниження рівня захворюваності завдяки профілактичним медичним оглядам 

312010 Забезпеченії» наданий населенню 
стаціонарної медичної допомоги 0,00 

312010 Затрат 0,00 
312010 кількість установ од. Звітна форма 20 1,00 1,00 0,00 
312010 кількість штатних одиниць од. Штатний розпис 633,75 633,75 0,00 

312010 кількість ліжок у звичайних 
стаціонарах 

од. Звітна форма 20 370,00 370,00 0,00 

312010 у т. ч. лікарів од. Штатний розпис 88,25 88,25 0,00 
312010 Продукту 0,00 

312010 кількість ліжко-днів у звичайних 
стаціонарах 

тис. од. Звітна форма 20 122,70 109,59 -13,11 

312010 кількість пролікованих хворих у 
стаціонарі 

осіб Звітна форма 20 13336,00 12134,00 -1202,00 

Зменшення кількості хворих потребуючих стаціонарного лікування 
312010 Ефективності 0,00 

312010 завантаженість ліжкового фонду у 
звичайних стаціонарах 

днів Звітна форма 20 331,60 300,90 -30,70 

312010 середня тривалість лікування в 
стаціонарі одного хворого 

днів Звітна форма 20 9,20 9,00 -0,20 

Зменшення кількості хворих потребуючих стаціонарного лікування 
312010 Якості 0,00 
312010 зниження показника летальності відс. Звітна форма 71-1/0 1,70 1,60 -0,10 

Підвищення якості лікування 
8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 

(тис.грн) 

Код І Іаймепушшия джерел надходжень к п к в к 

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 І Іаймепушшия джерел надходжень к п к в к 

загальний 
фонд 

спеціальний 
фонд разом 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 12 13 14 15 

ВСЬОГО о,оо / 0,00 0,00 0,00 

Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програ ла. 
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 інвестиі 

Голова Миргородської І*ДЛ 

Начальник відділу фінансово-господарського забезпечення 
апарату Миргородської РДА 

(під|й< 

поділяється на підпрограми, 

іроектів (програм). 
Ю.М. Коваленко 

(ініціали та прізвище) 

Т.В. Сидоренко 

(ініціали та прізвище) 


