
0700000
(КТПКВК МБ)

0710000
(КТПКВК МБ)

0712110
(КТПКВК МБ) (КФКВК)

(тис. грн)

спеціальний фонд спеціальний фонд

2 8

1 455,4 52,7

(тис. грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом загальний фонд

спеціальний 

фонд
разом

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

1 0712111 0725 63161,8 1212,5 64374,3 63130,7 1258,0 64388,7 -31,1 45,5 14,4

1.1 0712111 0725 63150,4 354,7 63505,1 63127,5 400,2 63527,7 -22,9 45,5 22,6

1.2 0712111 0725 0,0 797,9 797,9 0,0 797,9 797,9 0,0 0,0 0,0

1.3 0712111 0725 0,0 59,9 59,9 0,0 59,9 59,9 0,0 0,0 0,0

1.4 0712111 0725 11,4 0,0 11,4 3,2 0,0 3,2 -8,2 0,0 -8,2

2 0712113 0721 3759,6 242,9 4002,5 3751,8 250,1 4001,9 -7,8 7,2 -0,6

Відхилення між касовими та затвердженими 

видатками відсутнє.

Зменшення кількості молодих спеціалістів - 

лікарів, що мають право на отримання 

надбавки.

Відхилення по загальному фонду виникло у 

зв'язку з економією фонду оплати праці за 

рахунок наявних вакансій, по спеціальному 

фонду - в результаті надходжень благодійних 

внесків, які не плануються.

Завдання 1. Забезпечення надання населенню 

первинної медичної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів 

будівель, приміщень та інженерних мереж

Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки 

молодим спеціалістам-лікарям

Пояснення щодо причин відхилення

4 14

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги

Відхилення по загальному фонду виникло у 

зв'язку з відшкодуванням орендарями 

спожитих енергоносіїв, по спеціальному 

фонду - в результаті надходжень благодійних 

внесків, які не плануються.

Первинна медична допомога населенню, що 

надається амбулаторно-поліклінічними 

закладами (відділеннями)

Відхилення по загальному фонду виникло у 

зв'язку з відшкодуванням орендарями 

спожитих енергоносіїв, по спеціальному 

фонду - в результаті надходжень благодійних 

внесків, які не плануються.

Відхилення між касовими та затвердженими 

видатками відсутнє.

-38,9 13,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/ завдання бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період
Відхилення

4 5 6 7 9

66 921,4 68 376,8 66 882,5 1 508,1 68 390,6

Управління охорони здоров'я 

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

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1.

2.

3.
Первинна медико-санітарна допомога населенню

(найменування бюджетної програми)

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету станом

на 01.01.2019 року

Управління охорони здоров'я 
(найменування головного розпорядника)

(найменування відповідального виконавця)

загальний фонд разом

1 3



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

2.1 0712113 0721 3759,6 26,9 3786,5 3751,8 34,1 3785,9 -7,8 7,2 -0,6

2.2 0712113 0721 0,0 142,1 142,1 0,0 142,1 142,1 0,0 0,0 0,0

2.3 0712113 0721 0,0 73,9 73,9 0,0 73,9 73,9 0,0 0,0 0,0

66921,4 1455,4 68376,8 66882,5 1508,1 68390,6 -38,9 52,7 13,8

(тис. грн)

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10

451,5 1393,8 1845,3 423,1 1111,9 1535 -28,4 -281,9 -310,3

78,9 0 78,9 78,9 0 78,9 0 0 0

11,4 0 11,4 3,2 0 3,2 -8,2 0 -8,2

541,8 1393,8 1935,6 505,2 1111,9 1617,1 -36,6 -281,9 -318,5

7. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п КПКВК
Одиниця 

виміру

1 2 4

0712111

1 0712111

од.

од.

од.

тис. грн

тис. грн

2 0712111

од.

тис. чол

тис. ос.

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції 

в східних областях України та членів їх 

сімей на 2017-2019 роки

Програма "місцевих стимулів" для працівників охорони здоров'я

 м. Кропивницького на 2013-2018 роки

Відхилення між касовими та затвердежними видатками 

відсутнє.

Зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів, що 

мають право на отримання надбавки.

Усього

Відхилення по загальному фонду виникло у 

зв'язку з економією фонду оплати праці за 

рахунок наявних вакансій, по спеціальному 

фонду - в результаті надходжень благодійних 

внесків, які не плануються.

Відхилення між касовими та затвердженими 

видатками відсутнє.

Відхилення між касовими та затвердженими 

видатками відсутнє.

14

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

Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів 

будівель, приміщень та інженерних мереж

Завдання 1. Забезпечення надання населенню 

первинної медичної допомоги за місцем 

проживанняя (перебування)

Завдання 3. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування

4

Пояснення щодо причин відхилення

1 11

Програма розвитку галузі охорони здоров'я м. Кропивницького на 2017-

2020 роки

Згідно з наданими реєстрами лікарських засобів, які 

підлягають відшкодуванню.

Назва регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 

програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 

звітний період
Відхилення

Усього

3 5 6 7 8

затрат

Показники Джерело інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми за звітний 

період

Виконано за звітний період 

(касові видатки/надані кредити)
Відхилення

Кількість штатних одиниць, у т.ч.
рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218
797,75 686,75 -111

Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.: кошторис 349,5 321,1 -28,4

Кількість закладів, підприємств
рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218
2 2 0

   учасникам АТО та членам їх сімей кошторис 71 71 0

      лікарі форма № 3-4 223,25 191,25 -32

227,5 1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із скороченням  штатних посад та наявністю вакантних посад.

продукту

Кількість лікарських відвідувань
рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218
600315 913834 313519

Кількість прикріпленого населення за первинною ланкою
рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218
226

Кількість пролікованих хворих статистична звітна форма № 20 265 261,1 -3,9



1 2 4

од.

3 0712010

од. 

од.

грн

4 0712111

%

%

0712111

1 0712111

од.

тис. грн

2 0712111

од.

3 0712111

тис. грн

4 0712111

%

78

160,8

88 -30
Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські 

засоби за рецептами лікарів
форма № 3-4 118

Середня кількість відвідувань на 1 лікаря розрахунок 2689 4778 2089

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Показники продукту залежать від кількості звернень населення. Крім того, населення збільшилося у результаті передачі з ДЗ "Спеціалізована медико-санітарна частина № 19 МОЗ України". 

ефективності

Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім’ї загиблого розрахунок 601,7 806,8 205,1

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря розрахунок 1012 1190 178

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між показниками виникли в результаті зменшення або, в деяких випадках, зменшення звернень населення.

якості

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями розрахунок 80 100 20

Динаміка виявлених візуальних форм онкозахворювань в занедбаних стадіях розрахунок 17 5,6 -11,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

План профілактичних щеплень на 2018 рік виконано.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення показників залежить від кільксті населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо спрогнозувати.

Завдання 2. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

затрат

Кількість закладів форма № 3-4 2 2 0

Видатки на придбання обладнання кошторис 797,9 797,9 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість одиниць придбаного обладнання договір на закупівлю обладнання 78 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

продукту

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на придбання одиниці обладнання розрахунок 10,2 10,2 0

Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року розрахунок 160,8 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

якості

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

3 5 6 7 8



1 2 4

0712111

1 0712111

од.

тис. грн

2 0712111

од.

3 0712111

тис. грн

4 0712111

%

0712111

1 0712111

тис. грн

2 0712111

од.

3 0712111

тис. грн

3

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Завдання 3. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних 

мереж

5 6

затрат

Кількість закладів форма № 3-4 1 01

Видатки на проведення капітального ремонту кошторис 59,9 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

59,9

Кількість об’єктів, що потребують проведення капітального ремонту 
договір на проведення капітального 

ремонту
1 1 0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

ефективності

Середня вартість ремонту одного об’єкта розрахунок 59,9 59,9 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

якості

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року розрахунок 100 100 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

-8,2

Завдання 4. Встановлення та виплата надбавки молодим спеціалістам-лікарям

11,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

затрат

Видатки на виплату надбавки кошторис 3,2

Кількість молодих спеціалістів-лікарів, які отримують надбавку накази при прийняття 3 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Відсутня потреба у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста  Кропивницького"

продукту

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

ефективності

Середні видатки на одного молодого спеціаліста  розрахунок 1,1 -2,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3,8

Відсутня потреба у КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кропивницького" Міської ради міста  Кропивницького"

3 7 8



1 2 4

4 0712111

%

0712113

0712113

1 0712113

од.

од.

од.

тис. грн

тис. грн

2 0712113

од.

тис. чол.

од.

3 0712113

осіб

од. 

грн

4 0712113

%

Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними 

закладами (відділеннями)

Середні видатки на одного учасника АТО або члена сім’ї загиблого розрахунок 607,7

80

Збільшення кількості звернень населення.

якості

-2,75

-0,1

42382

9,7

6392

-0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

У зв'язку із скороченням  штатних посад та наявністю вакантних посад.

продукту

107,7

40

9,5

26,1

Зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.

Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем 

проживання (перебування)

-18

Динаміка росту кількості молодих спеціалістів - лікарів розрахунок 46,2 -61,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

якості

затрат

Кількість закладів, підприємств
рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218
1 1 0

   учасникам АТО та членам їх сімей кошторис 7,9 7,9 0

Кількість учасників АТО та членів сімей загиблих, які отримали безкоштовно лікарські 

засоби за рецептами лікарів
форма № 3-4 13 13 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

607,7 0

Кількість відвідувань на одного лікаря

Кількість прикріпленого населення на 1 лікаря

розрахунок

розрахунок 1021

4461 1523

222

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Забезпечення повноти охоплення профілактичними щепленнями розрахунок 100 20

План профілактичних щеплень на 2018 рік виконано.

Аналіз стану виконання результативних показників

Проведеним аналізом виконання завдання встановлено, що зменшення або збільшення показників залежить від кільксті населення, що обслуговується, та звернень хворих за медичною допомогою, що неможливо спрогнозувати.

12,25

35990

9,8

Кількість штатних одиниць, у т.ч.

     лікарів

Видатки на безоплатний відпуск лікарських засобів за рахунок міського бюджету, у т.ч.:

рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218

форма № 3-4

кошторис

58

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

26,2

Кількість лікарських відвідувань

Кількість наявного населення, яке обслуговує первинна ланка

рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218

Збільшення кількості звернень населення.

ефективності

2938

799

рішення виконавчого комітету КМР від 

25.04.2017 № 218

3 5 6 7 8
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73,9

Кількість закладів

Видатки на придбання обладнання

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

продукту

142,1

0

0

1

затрат

Завдання 2. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних 

мереж

7

договір на проведення капітального 

ремонту
1 1 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Кількість об’єктів, що потребують проведення капітального ремонту 

ефективності

Середня вартість ремонту одного об’єкту розрахунок 142,1 -0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

142,2

Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року розрахунок 71,8 071,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

якості

0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Завдання 3. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

1

кошторис 73,9 0

затрат

форма № 3-4 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

продукту

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Кількість одиниць придбаного обладнання договір на закупівлю обладнання 7 7 0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

ефективності

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Середні видатки на придбання одиниці обладнання розрахунок 10,6 10,6 0

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

якості

Динаміка росту витрат на проведення завдання відповідно до попереднього року розрахунок 19,9 19,9 0

Кількість закладів

Видатки на проведення капітального ремонту

форма № 3-4

кошторис

1

142,1

5 6 83
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1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - - -

- х - - х - - х - - х - -

- - - - - - - - - - - - -

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Аналіз стану виконання результативних показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3

Усього

8. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм
3

Код Найменування джерел надходжень

Касові видатки станом на 01 січня 

звітного періоду
План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту
КПКВК

Начальник управління                                                                                                                                                       __________                                                                           О. Макарук
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (підпис)                                                           

Начальник фінансово-економічного відділу – головний бухгалтер                                                                                    __________                                                                       Л. Потоцька
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (підпис)                                                           

2

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за видами)

5 6 7 8


