
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

26 серпня 2014 року № 836 
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 29 грудня 2018 року № 1209) 

 

ЗВІТ 

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 2020 рік 

1. 1900000  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

2. 1910000      
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету) 

Управління інфраструктури Хмельницької обласної державної адміністрації 
(найменування відповідального виконавця) 

43578048 
(код за ЄДРПОУ) 

 

3. 1912152  
(код Програмної класифікації 

видатків та кредитування 
місцевого бюджету) 

2152 
(код Типової програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету) 

0763 
(код Функціональної 

класифікації видатків та 
кредитування бюджету) 

«Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я» 
(найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого 
бюджету) 

2210000000 
(код бюджету) 

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

№ з/п Ціль державної політики 

 1 Фінансове  забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних 

працівників, громадян), які здійснюють перетин державного кордону, до місць обсервації (ізоляції)  

 

5. Мета бюджетної програми 
Забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних працівників, громадян), 

які здійснюють перетин державного кордону, до місць обсервації (ізоляції). 

 

6. Завдання бюджетної програми 

№ з/п Завдання 

1  Фінансове  забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних 

працівників, громадян), які здійснюють перетин державного кордону, до місць обсервації (ізоляції)  



 
 

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

гривень 

№ 

з/п 

Напрями використання бюджетних 

коштів* 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Касові видатки (надані 

кредити з бюджету) 

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 10 11 

1  Фінансове  забезпечення нерегулярних 

пасажирських перевезень (організація 
перевезення пацієнтів, хворих на 

COVID-19, та медичних працівників, 

громадян), які здійснюють перетин 
державного кордону, до місць 

обсервації (ізоляції) 

100 000   100 000  0  0 -100 000   -100 000 

   Усього 100 000   100 000  0  0   -100 000 -100 000 

Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від 

обсягів, затверджених у паспорті бюджетної програми 

Кошти не були використані, у зв’язку з тим що протягом року, звернень для перевезення не було. 

 

 

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

гривень 

№ 

з/п 

Найменування місцевої/ 

регіональної програми 

Затверджено у паспорті 

бюджетної програми 

Касові видатки (надані 

кредити з бюджету) 

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 10 11 

1  Програма розвитку та підтримки 

комунальних закладів охорони 

здоров’я Хмельницької обласної 

ради на 2020 рік 

100 000   100 000  0  0 -100 000   -100 000 

 

 



 

 

 

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

 

№ 
з/

п 

Показники Одиниц
я виміру 

Джерело 
інформації 

Затверджено у паспорті 
бюджетної програми 

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків 

(наданих кредитів з бюджету) 

Відхилення 

загальний           
фонд 

спеціальни
й фонд 

усього загальний 
фонд 

спеціальни
й фонд 

усього загальни
й фонд 

спеціаль
ний фонд 

усього 

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

Завдання 1 

Фінансове  забезпечення нерегулярних пасажирських перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та медичних працівників, 
громадян), які здійснюють перетин державного кордону, до місць обсервації (ізоляції) 

1 затрат                       

  обсяг витрат для 

забезпечення 
транспортування 

осіб до місць 

обсервації 

(ізоляції) 

грн.  Рішення 

сесії ОР від 

08.05.2020 

року №15-

32/2020 

100000  100000    -100000  -100000 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Кошти не були використані, у зв’язку з тим що протягом року, звернень для перевезення не було 

2 продукту                       

  орієнтовна 

відстань 
транспортування 

осіб до місць 

обсервації 
(ізоляції) 

км   внутрішній 

аналіз  

10000   10000    -10000  -10000 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками 

Кошти не були використані, у зв’язку з тим що протягом року, звернень для перевезення не було 

3 ефективності                       

  орієнтовна 
вартість 1 км 

проїзду 

грн. розрахунок  10,0  10,0    -10,0  -10,0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  

Кошти не були використані, у зв’язку з тим що протягом року, звернень для перевезення не було 



4 якості                       

  відсоток 

кількості осіб, які 
доставлені до 

місць обсервації 

(ізоляції), до 
кількості осіб, які 

здійснили 

перетин 
державного 

кордону 

 % розрахунок  100  100    0  0 

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками  

Аналіз стану виконання результативних показників 

Кошти не були використані, у зв’язку з тим що протягом року, звернень для перевезення не було 

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 

У 2020 році відповідно рішення сесії обласної ради від 08.05.2020 року № 15-32/2020 « Про внесення змін до обласного бюджету на 

2020 рік» та Програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров’я Хмельницької обласної ради на 2020 рік управлінню 

виділено 100 000 грн, для забезпечення нерегулярних пасажирський перевезень (організація перевезення пацієнтів, хворих на COVID-19, та 

медичних працівників, громадян) які здійснюють перетин кордону, до місць їх обсервації. Протягом року таких звернень не було,  тому 

кошти не використовувалися. 

___________ 

* Зазначаються всі напрями використання бюджетних коштів, затверджені у паспорті бюджетної програми. 

 

 

Начальник управління ______________________ 
(підпис) 

  Василь ОСТАПЧУК__ 
(ім’я та прізвище) 

 

Головний спеціаліст - бухгалтер ______________________ 
(підпис) 

  ______Юлія ДРУГАК______ 
(ім’я та прізвище) 
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