
 

 

Інформація 

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 

за 2017 рік 

 

     1. 1400000  Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради  
       (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника)  

 

     2. 1412180             0726    Первинна медична допомога населенню   
         (КПКВК МБ)             (КФКВК)1          (найменування бюджетної програми)  

 

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

 

№ 

з/п 
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 7 

 Завдання 1. Забезпечення надання населенню первинної медико-санітарної допомоги  

1 Затрат         

 показник      

1 

Обсяг видатків для забезпечення 

надання населенню первинної 

медико-санітарної допомоги 

тис.грн. план 28989,139 27066,648 -100,991 

  в т.ч.: на придбання обладнання та предметів довгострокового користування  

1.1 

Обсяг видатків для реалізації 

проекту ЄС/ПРООН “Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду” 

тис.грн. план 50,000 49,960 -0,040 

1.2 

Обсяг видатків для придбання 

обладнання та предметів 

довгострокового користування  

тис.грн. план 57,000 52,928 -4,072 

2 Кількість установ одиниць мережа 1 1  

3 
Кількість штатних одиниць ставок штатний 

розпис 

317,50 317,50  

 
в тому числі лікарів ставок штатний 

розпис 

107,25 107,25  

4 

Кількість ліжок в денному стаціонарі одиниць звіт з 

медичної 

статистики 

8 8  



 

 

5 

Кількість ліжко-днів в денному 

стаціонарі 

одиниць звіт з 

медичної 

статистики 

2500 1969 -531 

2 продукту        

 показник      

1 Кількість лікарських відвідувань 

всього 

тисяч 

одиниць 

звіт 590,000 460,019 -129,981 

2 З них, кількість лікарських 

відвідувань 

тисяч 

одиниць 

звіт 95 94,9 -0,01 

3 Кількість придбаного обладнання та 

предметів довгострокового 

користування (ЄС/ПРООН) 

комплект план 3 3  

4 Кількість придбаного обладнання та 

предметів довгострокового 

користування (модулі для котлів) 

одиниці план 5 5  

5 Кількість пролікованих в денних 

стаціонарах 

осіб звіт 450 283 167 

3 ефективності        

 Показник      

1 Кількість відвідувань на 1-го лікаря чоловік звіт 6555 5897,7 -657,3 

2 

Середні витрати на придбання 

обладнання та предметів 

довгостроково користування 

(ЄС/ПРООН) 

гривень розрахунко

во 

16666,67 16653,33 -13,34 

3 

Середні витрати на придбання 

обладнання та предметів 

довгострокового користування  

гривень розрахунко

во 

11400,00 10585,60 -814,40 

4 
Середній термін перебування на 

лікуванні в денному стаціонарі 

днів план 5,5 6,4 0,9 

5 
Завантаженість ліжкового фонду в 

денних стаціонарах 

днів  план 1,3 1,3 - 

4 якості        

 показник      

 

Первинний вихід на інвалідність 

серед дорослого населення 

Абс.знач 

 

Відн.знач 

звіт 299 

 

32,7 

273 

 

30,3 

26 

 

2,4 

 

 
Первинний вихід на інвалідність 

працездатного населення 

Абс.знач 

 

звіт 257 

 

216 

 

41 

 



 

 

Відн.знач 38,1 33,0 5,1 

 
Відсоток погашення кредиторської 

заборгованості за минулий період 

% план  100 100 - 

 

Захворюваність дорослого населення  Абс.знач. 

 

Відн.знач 

звіт 13494 

 

148,3 

10445 

 

116 

3049 

 

32,3 

 Завдання 2      

 Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

1 Затрат         

 показник      

1 Обсяг видатків для забезпечення 

поетапного зміцнення витратними 

матеріалами 

тис.грн. план 438,000 437,787 -0,213 

2. Обсяг видатків для придбання 

автотранспорту для надання 

невідкладної медичної допомоги 

тис.грн. план 327,000 327,000  

3 Обсяг видатків для придбання 

оргтехніки 

тис.грн. план 46,000 46,000  

4 Обсяг видатків для придбання 

обладнання та предметів 

довгострокового користування 

(ЕКГ-портативний, ЕКГ 12-ти 

канальний, холодильник, ноутбуки, 

медичне обладнання, принтери 

тощо) 

тис.грн. план 704,000 704,000  

2 продукту        

 показник      

1 Кількість придбаних предметів, 

матеріалів, інвентарю (портативний 

небулайзер, тонометр очний для 

вимірювання внутрішньо-очного 

тиску, пульсоксиметр напальцевий, 

шафи для документів, столи, стільці, 

полиці, принтери, планшети інше) 

 одиниці звіт 120 134 +14 

2 Кількість придбаного 

автотранспорту для надання 

невідкладної медичної допомоги 

одиниці звіт 1 1  

3 Кількість придбаної оргтехніки одиниці план 5 5  

4 Кількість придбаного обладнання та одиниці план 85 85  



 

 

предметів довгострокового  

3 ефективності        

 Показник      

1 Середні витрати на придбання 

предметів, матеріалів та інвентарю  

гривень розрахунко

во 

3641,67 3267,07 -374,6 

2 Середні витрати на придбання обладнання та предметів довгострокового користування  

 Автотранспорт для надання 

невідкладної медичної допомоги 

гривень розрахунко

во 

327000 327000  

 Оргтехніка гривень розрахунко

во 

9200 9200  

 На придбання одиниці обладнання гривень розрахунко

во 

8282,35 8282,35  

 Завдання 3      

 Відшкодування вартості лікарських засобів, хворим на серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму та цукровий діабет 2-типу, за Державною 

Програмою “Доступні ліки” 

1 Затрат         

 показник      

1 Обсяг видатків  тис.грн. план 1383,500 1362,774 -20,726 

2 продукту        

 показник      

1 Кількість осіб, які потребу.ть 

рецептів, виписаних по реінбурсації 

(серцево-судинні — 41382 осіб) 

 одиниць звіт 41382 11626 -29756 

3 ефективності        

 Показник      

1 Видатки на 1-го хворого гривень розрахунко

во 

33,43 117,22 83,79 

 Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: 

4 якості        

 показник      

 Динаміка витрат на 1-го хворого % звіт 100 350  

 

Начальник відділу охорони здоров'я                       _____________В.В. Решетар 
                                                                                                       (підпис)         (ініціали та прізвище)             

 


