
496,300.00 -117,700.00 0.00 -117,700.00
0.00 91,900.00 -100.00 0.00 -100.00

-100.00 0.00 -100.00
5 Оплата послуг 92,000.00 0.00 92,000.00 91,900.00
4 Медикаменти 50,000.00 0.00 50,000.00 49,900.00 0.00

УСЬОГО 614,000.00 0.00 614,000.00 496,300.00 0.00

6. Завдання бюджетної програми

№ з/п Завдання

1 2

0.00 -91,400.00
3 Тепла зима 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Оплата за використані енергоносії 272,000.00 0.00 272,000.00 180,600.00

0.00 0.00 0.00

(код)

про виконання паспорта бюджетної програми
місцевого бюджету на 2019  рік

Напрями використання бюджетних коштів

2
Оплата праці

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

1 Створення умов для обслуговування населення в закладах охорони здоров"я в сільській місцевості

4. Цілі державної політики, на досягнення яких спрямована реалізація бюджетної програми

№ з/п Ціль державної політики

3. 0112111

№ з/п

1

(код)

5. Мета бюджетної програми
 Забезпечення потреб медичних установ по оплаті за використані енергоносії

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
26.08.2014  № 836
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 29 грудня 2018 року № 1209)

Касові видатки (надані кредити з бюджету)Затверджено у паспорті бюджетної програми

200,000.00

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фондусього

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити з 
бюджету) Відхилення

6
1

ЗВІТ

1. 0100000

(код)

2. 0110000

Верхнянська сільська рада ОТГ

(найменування головного розпорядника)

(КФКВК)

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

(найменування відповідального виконавця)

0726

(найменування бюджетної програми)

Апарат місцевої ради (Управління справами Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські ради, районні 
ради і ради міст обласного та республіканського підпорядкування (для АР Крим), селищні, сільські ради, рай

7

  гривень

Відхилення

200,000.00 173,900.00
180,600.00 -91,400.00

0.00
0.00

49,900.00

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

0.00 173,900.00 -26,100.00 0.00 -26,100.00
8 9 10 11

Найменування місцевої/регіональної програми

5

 усьогоспеціальний 
фондусього

3 4

1 2
1 Зміцнення та поліпшення здоровя населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

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

2 Модернізація та зміцнення матеріально-технічної бази 
3 Забезпечення сільського населення якісними медичними послуг



0.00 496,306.83 -117,693.17 0.00 -117,693.17
0.00 322,406.83 -91,593.17 0.00 -91,593.17

Усього 614,000.00 0.00 614,000.00 496,306.83
Здоровя населення Верхнянської ОТГ 414,000.00 0.00 414,000.00 322,406.83

усього

0.00

усьогоспеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд усьогоспеціальний 

фонд

загальний 
фонд усього

загальний 
фонд

загальний 
фонд

8 9 10

109

спеціальний 
фонд

спеціальний 
фонд

0.00 200,000.00 173,900.00 0.00

усьогозагальний 
фонд

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

11 12 13

Розвиток ПМСД в ОТГ 200,000.00 173,900.00

(ініціали та прізвище)
Головний бухгалтер Лугова О.В.

(підпис)

-26,100.00

Затверджено у паспорті бюджетної програми
Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 
(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

-26,100.00
7654

(ініціали та прізвище)(підпис)

Сільський голова Верхнянської ОТГ Філіпович М.О.

3

загальний 
фондусьогоспеціальний 

фонд

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.
 Потреби медичних установ по оплаті за використані енергоносії забезпечена повністю, недофінансування видатків виникло через відсутність фінансових зобов"язань

N з/п Показники Одиниця 
виміру Джерело інформації

2

21

Найменування місцевої/регіональної програми

1 3 4 5 6 7 8


