
 

 

Інформація 

про виконання результативних показників, що характеризують виконання бюджетної програми 

за 2017 рік 

 1. 1410000 Відділ охорони здоров’я Ужгородської міської ради             
         (найменування відповідального виконавця)  

 

                      2. 1412010             0731    Багатопрофільна стаціонарна 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 стаціонарної медичної допомоги, амбулаторно-поліклінічної допомоги, підвищення рівня медичної 

допомоги та збереження здоров'я дорослого та дитячого населення 

1 Затрат         

 показник      

1 

Обсяг видатків для забезпечення 

надання населенню  стаціонарної 

медичної допомоги, амбулаторно-

поліклінічної допомоги, підвищення 

рівня медичної допомоги 

тис.грн. план 77486,733 77936,845 450,112 

2 

Обсяг видатків для придбання 

обладнання та предметів 

довгострокового користування  

тис.грн. план 11612,600 11400,350 -212,250 

3 Кількість закладів одиниць мережа 2 2  

4 Кількість штатних одиниць ставок штатний 

розпис 

839,25 839,25  

 
в тому числі лікарських посад ставок штатний 

розпис 

171,25 171,25  

 
в тому числі лікарських посад в 

поліклініці 

ставок штатний 

розпис 

34 34  

5 
Кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах 

одиниць звіт 

(мережа) 

469 469  



 

 

6 Кількість ліжок в денних стаціонарах 
одиниць звіт 

(мережа) 

20 20  

2 продукту        

 показник      

1 Кількість ліжко-днів у звичайних 

стаціонарах 

дні Звіт з 

медичної 

статистики 

159460 162300 2840 

2 Кількість ліжко-днів у денних 

стаціонарах 

дні Звіт з 

медичної 

статистики 

6800 6300 -500 

3 Кількість відвідувань в поліклініці одиниці Звіт з 

медичної 

статистики 

125600 140100 14500 

4 Кількість проведених операцій 

(хірургічна робота) 

осіб Звіт з 

медичної 

статистики 

3130 3127 -3 

5 Кількість придбаного обладнання та 

предметів довгострокового 

користування 

одиниць Звітність 

установи 

74 34 -40 

3 ефективності        

 Показник      

1 

Завантаження ліжкового фонду у 

звичайних стаціонарах 

днів Звіт з 

медичної 

статистики 

340 350,6 +10,6 

2 

Завантаження ліжкового фонду у 

денних стаціонарах 

днів Звіт з 

медичної 

статистики 

340 337 -3 

3 

Середня тривалість лікування в 

стаціонарі одного хворого 

днів Звіт з 

медичної 

статистики 

10 10 0 

4 

Середньорічна кількість прийомів на 

одного лікаря в поліклініці 

одиниць Звіт з 

медичної 

статистики 

3694 4483 789 

5 

Середнє навантаження на одного 

лікаря 

осіб Звіт з 

медичної 

статистики 

72 118 +46 

6 
Середні витрати на придбання 

одиниці обладнання 

Грн. Звітність 

установи 

156927,02 335304,41 +178377,39 

4 якості        



 

 

 показник      

 
Відсоток померлих від кількості 

проведених операцій 

% Статистичн

ий звіт 

0,66 0,64 -0,02 

 

Зниження показника летальності в 

порівнянні з попереднім роком 

% 

 

 

Статистичн

ий звіт 

-1,00 

 

 

-1,00  

 
Відсоток погашення кредиторської 

заборгованості за минулий період 

% план  100 100 - 

 Завдання 2      

 Капітальний ремонт системи опалення дитячої поліклініки міської дитячої клінічної лікарні по вул.Боженка, 2 

1 Затрат         

 показник      

1 Обсяг видатків для проведення 

капітального ремонту системи 

опалення 

тис.грн. план 1000,000 992,356 -7,644 

2. Загальна площа приміщень дитячої 

поліклініки 

м² Договір 

оренди 

1399,1 1399,1  

2 продукту        

 показник      

1 Загальна площа приміщень, у якому 

здійснюватиметься капітальний 

ремонт 

м² Дефектний 

акт 

1399,1 1399,1  

3 ефективності        

 Показник      

1 Середні витрати на 1 м² приміщення гривень розрахунко

во 

714,74 709,28 -5,46 

4 якості 

 Показник 

 Питома вага приміщень, яка 

планується відремонтувати до 

загальної площі приміщення 

% розрахунко

во 

100 100  

 

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


