
1000000
(код)

1010000
(код)

612152 763
(код) (КФКВК)

N

з/п

5. Мета бюджетної програми

6. Завдання бюджетної програми

N

з/п

1

2

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

гривень

2.

Придбання засобів індивідуального захисту та  медикаментів для надання медичної допомоги особам з підозрою на інфікування коронавірусом COVID-19

Забезпечення надання населенню якісної медичної допомоги та медичних послуг, спрямованих на збереження, поліпшення та 

відновлення здоров’я населення, забезпечення фінансовим ресурсом для здійснення вказаних цілей .

Придбання та передача засобів для проведення дезінфекції особовим складом Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Тернопільській області, 11 Державною пожежно-рятувальною частиною Управлінн

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України 26 серпня 2014 року № 836

(у редакції наказу Міністерства фінансів Українивід 29 грудня 2018 року № 1209)

Звіт

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради 
(найменування головного розпорядника)

Відділ освіти, культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради 

1.

(найменування відповідального виконавця)

N

з/п

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

бюджетних коштів*

Завдання

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

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я
(найменування бюджетної програми)

Ціль державної політики

Забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі

3.



загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0

1 27000 0 27000 26659,98 0 26659,98 -340,02 0 -340,02

87000 0 87000 86659,98 0 86659,98 -340,02 0 -340,02

гривень

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
усього

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього 

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

Найменування місцевої/ 

регіональної програми

Придбання та передача засобів для 

проведення дезінфекції особовим 

складом Лановецького відділення 

поліції Кременецького відділу 

поліції Головного управління 

Національної поліції в 

Тернопільській області, 11 

Державною пожежно-рятувальною 

частиною Управління державної 

служби України з надзвичайних 

ситуацій у Тернопільській області 

тощо

Придбання засобів 

індивідуального захисту та  

медикаментів для надання 

медичної допомоги особам з 

підозрою на інфікування 

коронавірусом COVID-19

N

з/п

Напрями використання 

бюджетних коштів*

2

Відхилення
N 

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної програми

2

Касові видатки (надані кредити з бюджету)



87000 0 87000 86659,98 0 86659,98 -340,02 0 -340,02

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

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

Виділено 

коштів на 

придбання 

засобів 

індивідуальн

ого захисту 

та  

медикаменті

в для 

надання 

медичної 

допомоги 

особам з 

підозрою на 

інфікування 

коронавірусо

м COVID-19ї

грн кошторис

60000 0 60000 60000 0 60000 0 0 0

2

N 

з/п

Затверджено у паспорті бюджетної програми

Фактичні результативні показники, 

досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету)

Відхилення

Програма фінансової підтримки 

комунального некомерційного 

підприємства "Лановецький 

міський центр первинної медико-

санітарної допомоги" на 2019-2020 

роки від 19 грудня 2018 року " 753

Показники

продукту

Одиниця 

виміру

Джерело 

інформа

ції

затрат

Завдання 1. Придбання засобів індивідуального захисту та  медикаментів для надання медичної допомоги особам з підозрою на інфікування коронавірусом 

COVID-19



Кількість 

прикріплено

го 

населення 

осіб Статисти

чні дані
12350 0 12350 12350 0 12350 0 0 0

Кількість 

штатних 

посад

Од. Штатний 

розпис 64,25 0 64,25 64,25 0 64,25 0 0 0

у т.ч. 

лікарів, які 

надають 

первинну 

допомогу 

Од. Штатний 

розпис

17,75 0 17,75 17,75 0 17,75 0 0 0

3

Кількість 

прикріплено

го 

населення 

на 1 лікаря, 

який надає 

первинну 

допомогу 

Одиниць Форма-

20  

725 0 725 725 0 725 0 0 0

Середні 

витрати  

на 1 лікаря

грн. Розрахун

ок  3380 0 3380 3380 0 3380 0 0 0

4 якості

ефективності



Покращенн

я здійснення 

профілакти

чних та 

протиепіде

мічних  

заходів з 

попередже

ння 

завезення 

та 

розповсюд

ження 

COVID - 19 

% Розрахун

ок  

70 0 70 70 0 70 0 0 0

Покращенн

я  надання 

медичної 

допомоги 

особам з 

підозрою на 

інфікування 

гострою 

респіратор

ною 

хворобою 

COVID-19 

спричиненої 

корона 

вірусом 

SRAS CoV-2 

% Розрахун

ок  

75% 0 75% 75% 0 75% 0 0 0

1 затрат

Завдання 2. Придбання та передача засобів для проведення дезінфекції особовим складом Лановецького відділення поліції Кременецького відділу поліції 

Головного управління Національної поліції в Тернопільській області, 11 Державною пожежно-рятувальною частиною Управління державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Тернопільській області тощо.



Обсяг 

витрат для 

проведення 

дезінфекції 

особовим 

складом 

Лановецько

го 

відділення 

поліції 

Кременецьк

ого відділу 

поліції 

Головного 

управління 

Національн

ої поліції в 

Тернопільсь

кій області, 

11 

Державною 

пожежно-

рятувально

ю 

частиною 

Управління 

державної 

служби 

грн кошторис

27000 0 27000 26659,98 0 26659,98 -340,02 0 -340,02

2 продукту



кількість 

придбаних 

дезинфікую

чих засобів 

для 

особового  

складу 

Лановецько

го 

відділення 

поліції 

Кременецьк

ого відділу 

поліції 

Головного 

управління 

Національн

ої поліції в 

Тернопільсь

кій області, 

11 

Державною 

пожежно-

рятувально

ю 

частиною 

Управління 

державної 

шт. Розрахун

ок  

574 574 574 574

3 ефективності



середні 

витрати на 

одиницю 

придбаних 

засобів для 

проведення 

дезинфекції 

собовим  

складом 

Лановецько

го 

відділення 

поліції 

Кременецьк

ого відділу 

поліції 

Головного 

управління 

Національн

ої поліції в 

Тернопільсь

кій області, 

11 

Державною 

пожежно-

рятувально

ю 

частиною 

грн. Розрахун

ок  

47

0

47 46,45 46,45

якості



4

Покращенн

я здійснення 

профілакти

чних та 

протиепіде

мічних  

заходів з 

попередже

ння 

завезення 

та 

розповсюд

ження 

COVID - 19 

% Розрахун

ок  

70% 0 70% 70% 0 70% 0 0 0

Оксана ХОДАНОВИЧ

Начальник фінансового відділу Лановецької міької 

ради

Неля САЛЕЦЬКА
(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

(підпис) (ініціали/ініціал, прізвище)

Начальник відділу освіти, культури, охорони 

здоров'я та соціальної політики Лановецької 

міської ради 

М.П.


