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4. Цілі державної політики, на досягнення яких

Звіт
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету на 01.01.2021 рік

Новомосковська районна державна адміністрація
(найменування головного розпорядника)

Новомосковська районна державна адміністрація
(найменування відповідального виконавця)

Первинна медична допомога населенню, що надасться центрами мервинної медичної (медико - санітарно) допомоги
(найменування бюджетної програми)

N
з/п

Ціль державної політики

і
Підвищення якості та ефективності медичної допомоги,збереження та зміцнення здоров'я населення, зростання тривалості життя та зниження рівня захворюваності, 
інвалідності та смертності

5. Мета бюджетної програми: Зміцнення та поліпшення здоров'я населення шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі на протязі 2020 року

6. Завдання бюджетної програми

N
з/п

Завдання

і Забезпечення надання населенню первинної медичної допомоги за місцем проживання (перебування).
2 Придбання капітального обладнання (медичного)
-> Проведення капітальних ремонтів медичних закладів

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

N Напрями використання
Затверджено у паспорті бюджетної 

програми
Касові видатки (надані кредити з бюджету) Відхилення

з/п бюджетних коштів* загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд

усього
загальний

фонд
спеціальний

фонд
усього



2 -> 4 5 6 7 8 9 10 11
Усього 10 539 000,00 750 000,00 11 289 000,00 10 273 688,68 749 600,00 11 023 288,68 265 311,32 400,00 265 711,32

Оплата праці працівників бюджетних
Нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар, у тому числі м"який 
інветарь та обмундирування

1 094 650,00 1 094 650,00 1 094 641,68 1 094 641,68 8,32 8,32

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали

6 307 750,00 6 307 750,00 6 257 405,27 6 257 405,27 50 344,73 50 344,73

Продукти харчування 20 000,00 20 000,00 19 986,00 19 986,00 14,00 14,00

Оплата послуг (крім комунальних)
1 623 015,00 1 623 015,00 1 619 985,69 1 619 985,69 3 029,31 3 029,31

Видатки на відрядження 3 460,00 3 460,00 3 460,00 3 460,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 1 488 300,00 1 488 300,00 1 276 386,94 1 276 386,94 211 913,06 211 913,06

Окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші поточні видатки 1 825,00 1 825,00 1 823,10 1 823,10 1,90 1,90
Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування 750 000,00 750 000,00 749 600,00 749 600,00 400,00 400,00

Капітальний ремонт інших об'єктів
Пояснення щодо причин відхилення обсягів касових видатків (наданих кредитів з бюджету) за напрямом використання бюджетних коштів від обсягів, 
затверджених у паспорті бюджетної програми: економія бюджетних коштів виникла у зв'язку з проведеними конкурсами відкритих торгів на закупівлю товарів, робіт 
та послуг відповідно до Закону України "Про публічні закупівлі".

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

гривень

N
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 о
J 4 5 6 7 8 9 10 11

Здоров'я населення 
Новомосковщини на 2015 -2020 

роки
1311 797,00 0,00 1311 797,00 1 311 797,00 0,00 0,00 0,00



Районна програма підтримки та 
розвитку первинної медичної 

допомоги у Новомосковському 
районі на 2020 рік

9 227 203,00 750 000,00 1 500 000,00 8 961 891,68 749 600,00 9 711 491,68 265 3) 1,32 400,00 265 711,32

Усього 10 539 000,00 750 000,00 1 500 000,00 10 273 688,68 749 600,00 11 023 288,68 265 311,32 400,00 265 711,32

9. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання

N
з/п

і Іоказники
Оди ни 

ця
виміру

Джерело
інформа

ції

Затверджено у паспорті бюджетної 
програми

Фактичні результативні показники, 
досягнуті за рахунок касових видатків

Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

загальний
фонд

спеціальний
фонд усього

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

кількість штатних 
одиниць од.

на
звітність 173,75 173,75 173,75 173,75 0 0

в тому числі 
лікарів, які 

надають первинну 
допомогу од.

статистич 
на

звітність 30,75 30,75 30,75 30,75 0 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками

2 продукту
кількість

прикріпленого
населення осіб

статистич 
на

звітність 48295 48295 47420 47420 -875 -875
кількість

пролікованих
хворих осіб

статистич 
на

звітність 1460 1460 2091 2091 631 631

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Збільшення кількості пролікованих хворих пояснюється 
збільшенням захворюваністю та нестачею місць для лікування на вторинній ланці.

3 ефективностіКІЛЬКІСТЬ
прикріпленого 
населення на 1 

лікаря, який надє 
первинну 
допомогу од.

статистич
на

звітність 1788 1788 1756 1756 -32 -32



середня кількість 
відвідувань на 1 

лікаря од.

статистич
на

звітність 4915,4 4915,4 3704 3704 -1211,4 -1211,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між фактичними та затвердженими результативними показниками: Зменшення відвідувань у зв’язку з впровадженням заходів 
спрямованих на запобігання виникненню і поширенню короновірусної хвороби (СОУШ-19)

4 якості
забезпечення

повноти
охоплення

профілактичними
щепленнями %

статистич
на

звітність 100 100 46,1 46,1 -53,9 -53,9
динаміка 
виявлення 

візуальних форм 
онкозахворювань 

в занедбаних 
стадіях %

статистич
на

звітність 25 25 26 26 1 1
динаміка 
виявлення 
випадків 

туберкульозу в 
занедбаних 

стадіях %

статистич
ний

аналіз 14 14 23,1 23,1 9,1 9,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 1. Забезпечення повноти охоплення профілактичними 
щепленнями не можливо, в зв'язку з відмовою батьків від щеплень, медичних протипоказань та несвоєчасною доставкою вакцини. 2.Збільшення показника виявлення 
форм онкозахворювань пояснюється пізнім зверененням пацієнтів до лікаря, особливо соціально дезадаптованих верств населення. 3. Показник збільшився, в зв'язку з 
несвоєчасним проходженням профілактичних флюорографічних оглядів, особливо соціально дезадаптованих верств населення.

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.

І



іО. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми.

Виконання Програми дало змогу:
- підвищити ефективність роботи закладів охорони здоров’я, подолання несприятливих демографічних тенденцій;
- збільшити питому вагу медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби у дорогих видах медичної допомоги;
- покращити забезпечення амбулаторій загальної практики-сімейної медицини медичним обладнанням, інструментами, санітарним автотранспортом, згідно табеля 
оснащення розроблено на підставі Наказу Міністерства охорони здоров’я України № 148 від 26.01.201 8 р.;
- поліпшити якість амбулаторного лікування пільгових категорій населення, забезпечивши їх лікарськими засобами безкоштовно або із знижкою 50% в залежності від 
потреби хворого;
- сформувати систему доступних та високоякісних медичних послуг на засадах сімейної медицини, що забезпечить зменшення потреби населення у дорогих видах 
медичної допомоги, в т. ч. стаціонарної;
- покращити ранню діагностику захворювань серцево-судинної системи, онкології, що знизить показники смертності і інвалідності від даної патології;
- покращити надання населенню якісної амбулаторної медичної допомоги первинного рівня та зменшити кількість звернень до вузьких спеціалістів;
- забезпечити організацію та координацію лікарем сімейної медицини надання пацієнтам спеціалізованої амбулаторної медичної допомоги, направлення населення на коне;
- забезпечити надання оптимальної амбулаторної паліативної допомоги, а саме медикаментозного знеболення хворим на онкологію в термінальних стадіях;
- поліпшити своєчасне надання невідкладної медичної допомоги населенню району та обслуговування викликів, завдяки забезпеченню структурних підрозділів закладу вид
- своєчасна вакцинація проти інфекцій керованих специфічними засобами імунопрофілактики.

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

Голова Новомосковської районної державної 
адміністрації

Завідувач сектору планування видатків бюджету 
та фінансового забезпечення апарату 
Новомосковської районної державної адміністрації

Михайло ВИШНЕВСЬКИЙ
(ініціали/ініціап, прізвище)

Оксана ЄПАНЧА
(ініціали/ініціап, прізвище)


