
за  2017 рік

1412120

Амбулаторно - поліклінічна допомога населенню

(назва бюджетної програми)

N з/п Показники Джерело інформації Виконано за звітний період Відхилення

Разом Разом Разом

1 3 4 5
1 Затрат

кількість установ од. 2 2 2 2 0 0

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 25 25 23 23 -2 -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками
Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється наявністю вакантних посад

2 Продукту
тис.од. щоденник приймання насенення 11 11 10,8 10,8

кількість прикріпленого населення осіб довідка сільської ради 4328 4328 3674 3674 -654

кількість відвідувань на дому тис.од. щоденник приймання насенення 2,2 2,2 2,2 2,2

3 Ефективності
тис.чол. розрахунковий показник 1,7 1,7 1,5 1,5 -0,2 -0,2

середня кількість відвідувань на 1 лікаря тис.відвідувань розрахунковий показник 3,4 3,4 4,3 4,3 0,9 0,9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Розбіжність між затвердженими та досягнутими результативними показниками пояснюється  

4 Якості

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України

01.12.2010   № 1489

Інформація про виконання результативних показників, що характеризують 
виконання бюджетної програми

Комунальному закладу МСР "Центральна АЗПСМ 
с.Постольне"

(код програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

зведення звітів по мережі,штатах і 
контингентах установ, що 
фінансуються з місцевих 

бюджетів областей та міст Києва 
за 2017рік

кількість лікарських відвідувань (лікарів 
загальної практки сімейної медицини)

кількість  прикріпленого населення на 1 
лікаря, який надає первинну допомогу 



відсоток 85 85 85 85

1412150

Первинна медико - санітарна допомога

(назва бюджетної програми)

N з/п Показники Джерело інформації
Виконано за звітний період Відхилення

Разом Разом Разом

1 Затрат
кількість установ од. Мережа 4 4 4 4

кількість штатних одиниць персоналу од. Штатний розпис 7,5 7,5 6 6 -1,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

відхилення показника за загальними фондом обумовлюється наявністю вакантних посад в закладі.

2 Продукту
тис.осіб щоденник приймання насенення 5,1 5,1 5,1 5,1

кількість відвідувань на дому тис.од. щоденник приймання насенення 2,2 2,2 2,2 2,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

3 Ефективності
ти.чол. розрахунково 1,7 1,7 1,7 1,7

середня вартість одного відвідувань тис. грн/рік Розрахуноково 0,12 0,12 0,12 0,12 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

Заробітна плата нарахована до фактично відпрацьованого робочого часу 

4 Якості х
відс. статистична звітність 100 100 100 100

1416310 Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території

забезпечення повноти охоплення 
профілактичними щепленнями

довідка депертаменту охорони 
здоровя про зведення планових 

показників 

(код програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

кількість фельдшерських приймань 
населення

середня кількість відвідувань на одну 
штатну посаду фельдшера

динаміка рівня виявлення захворювань на 
ранніх стадіях



(назва бюджетної програми)

N з/п Показники Джерело інформації Виконано за звітний період Відхилення

Разом Разом Разом

1 Затрат

2 Продукту
0 0

3 Ефективності
0 0 0 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками

4 Якості х
…

Головний бухгалтер                                                                               В.І.Півньова                          

(код програмної класифікації 
видатків та кредитування бюджету)

Одиниця 
виміру

Затверджено паспортом бюджетної
програми на звітний період

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд

загальний 
фонд

спеціальний 
фонд


