
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.   1412210        рограми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я  
               (КПКВК МБ)             (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)  

 

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

 

№ 

з/п 
КПКВК 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 8 

  Підпрограма 1      

 
1412212 Завдання 1 Покращення епідемічної ситуації з туберкульозу в місті шляхом зниження рівня захворюваності та смертності, 

запобігання розвитку хіміорезистентного туберкульозу, підвищення ефективності лікування. 

1  затрат         

 

1412212 Обсяг видатків для 

забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-

поліклінічної 

допомоги 

тис.грн. план 269,0 269,0  

2  продукту        

 

1412212 Кількість хворих, 

які перебували під 

диспансерним 

наглядом на кінець 

звітного періоду 

осіб звіт 

статистичний(ф 

12 ) 

115 115  

 
 Кількість осіб, які 

звернулись за 

лікуванням 

осіб Статистичні 

дані 

115 115  

3  ефективності        

 
1412212 Середні витрати 

1-го хворого 

гривень розрахунково  

2512,91 

 

2512,91 

 

 

  …      



4  якості        

 

1412212 % охоплення людей, 

які перебувають на 

диспансерному 

обліку 

% розрахунково 100 100  

 

1412212 Відсоток 

погашення 

кредиторської 

заборгованості за 

минулий період 

% Звіт ф7 

 

100 100  

  Підпрограма 2      

 

 Завдання 1. Раннє виявлення хворих на цукровий діабет, профілактика, лікування та зменшення кількості ускладнень внаслідок 

цієї хвороби, що призводять до інвалідності та смерті, збереження працездатності і збільшення тривалості життя хворих на 

цукровий діабет 

1  затрат      

 1412214 Обсяг видатків для 

забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-

поліклінічної 

допомоги 

тис.грн. план 4866,000 4863,622 -2,4 

2  продукту      

 1412214 Кількість хворих, 

всього 

осіб звіт 

статистичний  

5168 5131 -37 

  Кількість осіб що 

таблетовані 

осіб звіт 

статистичний  

1934 2493 +559 

  Кількість 

інсулінозалежних 

осіб звіт 

статистичний  

715 754 39 

3  ефективності      

 1412214 Видатки на одного 

хворого 

гривень розрахунково 941,56 947,89 6,33 

4  якості      

 1412214 Показник 

захворюваності в 

порівнянні з 

минулим роком 

% розрахунково 100 114 +14 

 1412214 Погашення кред. 

заборгованості 

% ф.7 100 100  

  Підпрограма 3      

  Завдання 1. Підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення  талікування онкологічних захворювань, 

зниження смертності, зменшення кількості первинних виходів на інвалідність внаслідок захворювань на рак, створення умов для 

продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих. 



1  затрат      

 1412215 Обсяг видатків для 

забезпечення 

надання населенню 

амбулаторно-

поліклінічної 

допомоги 

тис.грн. план 1144,520 1134,488 -10,032 

2  продукту      

 1412215 К-ть хворих, які 

перебували під 

диспансерним 

наглядом на кінець 

звітного періоду 

осіб звіт 

статистичний 

ф12 

2733 3016 +283 

3  ефективності      

 1412215 Витрати на одного 

хворого 

гривень розрахунково 418,78 376,16 -42,62 

4  якості      

 1412215 Всього виявлено 

онкозахворювань 

осіб звіт 

статистичний 

(критерії оцінки) 

343 373 +30 

 1412215 Погашення кред. 

заборгованості 

% ф.7 100 100  

 

 

Начальник відділу охорони здоров'я                        __________  _______В.В.Решетар_________________ 
                                                                                                                                       (підпис)                   (ініціали та прізвище) 

 

 


