
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року N 836 

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 15 листопада 2018 року N 908) 

Звіт 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету за 2018 рік 
 

1. 
0800000 

(КТПКВК МБ) 
 

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради 
                      (найменування головного розпорядника) 

2. 
0810000 

(КТПКВК МБ) 
 

Департамент соціальної політики Коломийської міської ради                       
(найменування відповідального виконавця) 

3. 
0813050 

(КТПКВК МБ) 

1070 

(КФКВК) 

Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 

                  (найменування бюджетної програми) 

4. 
Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою: 

(грн) 

 

 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) 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 

61600,00  61600,00 61600,00  61600,00 -  - 

         

         

         

 

 

5. 
Напрями використання бюджетних коштів: 

(грн) 

 

 

N 

з/п 

Напрями 

використання 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 



 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 

 Завдання 1          

 

Забезпечення 
виплати коштів на 
отримання 
безплатних ліків 
за рецептами 
лікарів 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

58600,00  58600,00 58600,00  58600,00 -  - 

 Завдання 2          

 

Забезпечення 
виплати коштів  
на безоплатне 
зубопротезування 
громадянам, які 
постраждали 
внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

3000,00  3000,00 3000,00  3000,00 -  - 

 Усього 61600,00 - 61600,00 61600,00 - 61600,00 - - - 

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

 

 

6. 

Видатки (надані кредити) на реалізацію місцевих/регіональних програм, які 

виконуються в межах бюджетної програми: 

(грн) 

 

 

Найменування 

місцевої / 

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

загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього загальний спеціальний усього 



регіональної 

програми 

фонд фонд фонд фонд фонд фонд 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

          

          

          

Усього          

Пояснення щодо причин відхилення між касовими видатками (наданими кредитами) та затвердженими у паспорті бюджетної програми 

 

 

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання: 

 

 

N 

 

з/п 

Показники 
Одиниця 

виміру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

Відхилення 

    
загальний 

фонд 

спеціал

ьний 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спец

іальн

ий 

фонд 

усього 
загальний 

фонд 

спец

іаль

ний 

фон

д 

усього 

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

1 Завдання 1            

 

Забезпечення 
виплати коштів на 
отримання 
безплатних ліків 
за рецептами 
лікарів 
громадянам, які 
постраждали 

           



внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

 Затрат:            

 

Виділені кошти на 

отримання 

безоплатних ліків 

за рецептами 

лікарів 

громадянам, які 

постраждали 

внаслідок 

Чорнобильської 

катастрофи 

грн. кошторис 58600,00  58600,00 58600,00  58600,00 -  - 

 Продукту:            

 

-кількість 

одержувачівбезоп

латних ліків за 

рецептами лікарів  

осіб 
Журнал 

реєстрації 
288  288 227  227 -61  -61 

 Ефективності:            

 

-середня вартість 

пільг на 

безоплатне 

придбання ліків 

на одну особу 

грн. розрахунок 204  204 258  258 54  54 

 Якості:            

 

-відсоток 

громадян, яким 

буде надано 

безоплатно ліки 

% розрахунок 100  100 100  100 -  - 

 Завдання 2           - 

 

Забезпечення 
виплати коштів  на 
безоплатне 
зубопротезування 
громадянам, які 
постраждали 

          - 



внаслідок 
Чорнобильської 
катастрофи 

 Затрат:            

 

Виділені кошти на 

отримання 

пільгових послуг із 

безоплатного 

зубопротезування 

 

грн. кошторис 3000  3000 3000  3000 -  - 

 Продукту:            

 
-кількість 

підопічних 

Червоного Хреста 

чол. розрахунок 6  6 6  6 -  - 

 Ефективності:            

 
-середній розмір 

витрат на одну 

особу 

грн. розрахунок 500  500 500  500 -  - 

 Якості:            

 
-відсоток 

забезпеченості  

підопічних 

% розрахунок 100  100 100  100 -  - 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: кількість одержувачів безоплатних ліків за 
рецептами лікарів зменшилася  у зв’язку зі збільшенням цін на ліки. 

 

 

 

Директор департаменту 

  

__________ 

(підпис) 

  

Л.В.Яремчук 

(ініціали та прізвище) 

 

Головний бухгалтер  
__________ 

(підпис) 

Г.П.Ткачук 

(ініціали та прізвище) 
 

 
 


