
< 1 Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України 26.08.14

ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 

на 01 січня 2019 року

0200000 Бериславська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

0210000

(найменування головного розпорядника) 

Бериславська районна державна адміністрація

(КПКВК МБ)

0212010 0731

(КПКВК МБ) (КФКВК) І

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період:

(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

(найменування бюджетної програми)

(тис. гри.)

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний фонд спеціальни 

й фонд

разом загальний

фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

35208.32 4008.1 39216,42 X Ю О 3656,6 37476.6 1388.32 351,5 1739,82

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

(тис грн )

№  з/п КПКВК КФКВК І Іідпрограма / завдання 

бюджетної програми (2)

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 

період

Касові видатки (надані кредити)за 

звітний період

Відхилення

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд

спеціальн 

ий фонд

разом загальний

фонд

спеціальн 

ий фонд

разом

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

Завдання

1 0212010 0731 Забезпечення надання 

населенню амбулаторно- 

поліклінічної допомоги 

Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 

медичної допомоги

35208.32 4008,1 39216,42 33820 3656,6 37476.6 1388,32 351,5 1739,82

Усього



/

5. Видатки иа реалізацію регіональних цільових програм, що виконуються в межах бюджетної програми, за звітний період:

>

Назва регіональної цільової 

програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми иа звітний 

період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

загальний фонд спеціальний

фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд

спеціальн 

ий фонд

разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10

7. Результативні показники бюджетно програми та аншііз їх виконання за звітний період:

N з/п к п к в к Показники Одиниця

виміру

Джерело

інформації

Затверджено паспортом 

бюджетної програми на 

звітний період

Виконано за звітний 

період (касові 

видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6

1 0212010 Забезпечення надання 

населенню амбулаторно- 

поліклінічної допомоги 

Забезпечення надання 

населенню стаціонарної 

медичної допомоги
1 . Затрат:

Кількість установ од. Статут 1 1 0

Кількість штатних од. Штатний розпис 370.5 370,5 0

у т.ч. лікарів од. Ш татний розпис 68.75 68,75 0

Кількість ліжок у 

звичайних стаціонарах

од. Наказ №  260 від 

12 12.2016 р "Про 

оптимізацію

161 161 0

Кількість ліжок у денних 

стаціонарах

од. Наказ №  129 від 

15.04.201 Зр "Про 

упорядкування 

роботи ліжок 

денного 

перебування в

2 2 0

Зовнішня кубатура будівлі тис. куб. м Технічна 49,4 49,4 0

2 Продукту:
Кількість ліжко-днів у 

звичайних стаціонарах

тис.од Статистичний 

аналіз роботи

55,4 52,5 -2.9

Кількість ліжко-днів у 

денних стаціонарах

тис. од Наказ №  129 від 

15 04.201 Зр "Про 

упорядкування 

роботи ліжок 

денного 

перебування в

0.5 0.43 -0,07



Кількість лікарських 

відвідувань(у поліклініки)

тис.осіб \ віт лікувально- 

профілактичного 

закладу (ф -20)

210 210,(( 0,7

В т.ч. стоматологів і 

зубних лікарів

тис.осіб Звіт лікувально- 

профілактичного 

закладу (ф.-20)

31 31 0

Кількість пролікованих 

хворих у стаціонарі

тис.осіб Статистичний 

аналіз роботи

6,3 6,4 0,1

3 Ефективності:

Завантаження ліжкового 

фонду у звичайних

% Статистичний 

аналіз роботи

100 94 -6

Завантаженність 

ліжкового фонду у 

денному стаціонарі

% Звіт лікувально- 

профілактичного 

закладу (ф.-20)

100 86 -14

Середня тривалість 

лікування в стаціонарі

днів Статистичний 

аналіз роботи

8,2 8.1 -0,1

Криза в суспільстві і стан в державі призвели до погіршення демографічної ситуації в області та райнні. З'явилась трудова міграція, зменшилась кількість населення, 

а саме дорелого, фертильного, що призвело до зменшення народжувальності та кількості дітей.

Зменшення середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого, за рахунок більш ефективного та сучасного лікування, із застосування новіш их технологій , 

що призвело до покращення показника .

4 Якості:

Рівень виявлення 

захворювань на ранніх 

стадіях

% Талон для 

ресстраціх 

заключних

73.90 74,00 0.1

Рівень виявлення 

захворювань у осіб 

працездатного віку на 

оінніх стадіях

% Талон для 

ресстраціх 

заключних 

(уточнених)

78,20 78.30 0,1

Зниження рівня 

захворюваності в 

порівнянні з попереднім 

роком

коеф Талон для 

ресстраціх 

заключних 

(уточнених) 

діагнозів (ф.-025- 

2/0)

1.00 1.06 0,06

Зниження показника 

летальності

коеф Статистичний 

аналіз роботи 

стаціонару (ф -016)

1.10 1.6 0,5

Збільшення рівня захворюваності в порівнянні з попереднім роком виникло в звязку 3 

випадків травматизму, а також в зв'язку активним заключениям декларацій на медичн 

захворювань населення району з приводу яких вони раніше не звертались 

збереглася тенденція щодо росту церебро-васкудярної паталогії, зокрема тяжких ішемі 

легальності (аналіз діяльності КУ "Бериславська ЦРЛ" за 2016-2018 роки )

підвищенням захворюваності органів дихальної системи та зростанням 

послуги з лікарями первинної ланки протягом 2018 року було виявлено низку

13 2018 році

чних та геморагічних інсультів, шо призвело до зростання показника лікарняної

8 Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм



<
(тис. гри)

Код
Найменування джерел 

надходжень
кп квк

Касові видатки станом на

План видатків звітного періоду Касові видатки за звітний період
Прогноз видатків до кінця 

реаіізації інвестиційного проекту01 січня звітного періоду

спеціальний фонд разом 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 14 15

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із 
бюдж ет у
Інші дж ерела  
фінансування (за X X X

Пояснення щодо розбіжностей між фактичними надходженнями і тими, що затверджені паспортом бюджетної програми

Інвестиційний проект 2------------------- і----

Усього

Голова районної державної адмін

Головний бухгалтер С О  Чупнина


