
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26.08.2014  № 836 

 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом 

на 01.01.2018 року 

 

 

     1.     1400000            Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації 
             (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2.     1410000            Департамент охорони здоров’я Полтавської обласної державної адміністрації 
             (КПКВК МБ)                           (найменування відповідального виконавця)  
 

     3.     1412210     ____________  Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров’я 
             (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                                          (найменування бюджетної програми)  

 

 

     4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
 

(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 

43 988 100 0 43 988 100 33 988 100 0 33 988 100 -10 000 000 0 -10 000 000 
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5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань 
(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 загальний 

фонд 

спеціал
ьний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціа
льний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціаль
ний 

фонд 

разом 

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

1. 

 
 

 
1412214 

 Підпрограма 4. 
Забезпечення 
централізованих 
заходів з лікування 
хворих на цукровий 
та нецукровий 

діабет 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

       

1.1 

  
Завдання 1. 
Забезпечення 
хворих на цукровий 
діабет препаратами 
інсуліну 

43 988 100 0 43 988 100 33 988 100 0 33 988 100 -10 000 000 0 -10 000 000 

Додаткові кошти в 
сумі 10 000 000 
грн. були виділені 
в  грудні місяці і 
можливості 
закупити ліки вже 
не було 

   
Усього 43 988 100 0 43 988 100 33 988 100 0 33 988 100 -10 000 000 0 -10 000 000  

 

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми, за звітний 

період 
         (грн) 

Назва 
регіональної цільової програми 

та підпрограми 

Затверджено паспортом 
бюджетної програми 

на звітний період 

Касові видатки  
(надані кредити)  

за звітний період 

Відхилення Пояснення 

щодо причин 

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 10 11 

Регіональна цільова програма 1           

Підпрограма 1           

Підпрограма 2           

…           

Усього           
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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 

 1412214 

Підпрограма 4. 
Забезпечення 

централізованих 

заходів з лікування 

хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 

     

 

 Завдання 1. 

Забезпечення хворих 
на цукровий діабет 

препаратами інсуліну 

      

1  затрат         

1.1 

 видатки на 
забезпечення 

медикаментами 

хворих на цукровий 

діабет 

грн. Кошторис установи на 
рік 

43 988 100 33 988 100 -10 000 000 

  Додаткові кошти в сумі 10 000 000 грн. були виділені лікарні в  грудні місяці, можливості закупити ліки вже не було 

2  продукту        

2.1 

 кількість хворих на 

цукровий діабет, що 

забезпечуються 
препаратами інсуліну 

осіб Електронний реєстр 

хворих на цукровий 

діабет 

9 428 8 783 -645 

 
 Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами інсуліну на 2017 рік була запланована з 10% збільшенням, але 

фактично кількість хворих збільшилася на 2,5% порівняно з 2016 роком 

3  ефективності        

3.1 

 забезпеченість хворих 

на цукровий діабет 

препаратами інсуліну 

% Електронний реєстр 

хворих на цукровий 

діабет 

100 100 0 

4  якості      

4.1 

 динаміка кількості 

хворих на цукровий 

діабет, забезпечених 

інсуліном 

% Електронний реєстр 

хворих на цукровий 

діабет 

100 100 0 

 
 Різниця між фактичними та плановими результативними показниками не вплинула на забезпечення хворих на цукровий діабет 

препаратами інсуліну. Всі хворі, які перебувають на обліку і є інсулінозалежними, отримують препарати інсуліну в повному обсязі 
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8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3 
    (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 

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) 

 х   х   х   х   

 …              

 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 програма не поділяється на 

підпрограми. 
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 інвестиційних проектів (програм). 

 

Директор Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації                       __________             В.П. Лисак 
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище) 
 

Заступник директора Департаменту 

охорони здоров’я облдержадміністрації                       __________          І.Ю. Куделич 
                                                                                                                                     (підпис)                    (ініціали та прізвище)             
 

 

 

 
{Форма звіту із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 472 від 28.04.2017} 


