
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року №  836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року №  
1209)

І

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2019 рік
Відділ охорони здоров'я Лисичанської міської ради_____________________________________________________________________

(найменування головного розпорядника)
Відділ охорони здоров'я Лисичанської міської ради_______________________

(найменування відповідального виконавця)

Керівництво і управління у відповідальній сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, об'єднаних теріторіальних 
громадах____________________________________________________________________________________________________

(код) (К Ф К В К ) (найменування бюджетної програми)

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

N
з/п Ціль державної політики
1 Реалізація державної політики з питань охорони здоров'я

5. Мета бюджетної програми
Керівництво і управління відділу охорони здоров'я
6. Завдання бюджетної програми

N
з/п Завдання

1 Здійснення виконавчими органами місцевих (міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) рад. районних у містах рад ( у 
разі їх створення) наданих законодавством повноважень у відповідній сфері

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

N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету) Відхилення

з/п бюджетних коштів* 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

70000
(код)

710000
(код)

710160



Організовує розроблення і 
здійснення заходів, спрямованих 
на поліпшення охорони здоров'я.

99947 78900 178847 99947 78900 178847 0 0 0

Усього 99947 78900 178847 ’ 99947 78900 178847 0 0 0
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів.
затверджених у паспорті бюджетної програми

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

N Найменування місцевої/
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки(надані кредити з 

бюджету)
Відхилення

з/п регіональної програми 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

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п Показники Одиниця

виміру

Джерело
інформа

ЦП

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)
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

Кількість
штатних
одиниць

од.
Штатний
розпис 5 5 2 2 -3 -3

Конкурс на заміщення вакантних посад в відділі охорони здоров'я був проведений згідно протоколу засідання конкурсної комісії№1 від 10.01.2020 р.
2 продукту



Кількість
отриманих

листів,
звернень,

заяв

од.
Журнал
реєстрац

ії
3 3 31

3 0 0

3 ефективності

Кількість 
отпрацьован 

их листів, 
звернень, 

заяв

од.
Журнал
реєстрац

ії
3 3 3 3 0 0

4 якості
Частка 

отпрацьован 
их листів, 
звернень, 

заяв

%
Внутріш 
ній облік 100 100 100 100 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками
Аналіз стану виконання результативних показників 

Основні завдання діяльності головного розпорядника у 2019 році виконано, про тщо свідчать результативні показники бюджетної програми. Фактична
чисельність працівників не була укомплектована згідно шт атного розпису з поважної причини.
10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми на 2019 рік. 
В цілому мета та цілі бюджетної^арацрами виконані.
* Зазначаються всі напрями використаннями «^верджені у паспорті бюджетної програми
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Ігор БОНДАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)

Вікторія ЗАХАРЕНКО
(ініціали/ініціал, прізвище)


