
 

 

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. 1412050                 0733    Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим 
            (КПКВК МБ)               (КФКВК)1                (найменування бюджетної програми)  

 

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

 

N 

з/п 

 

КПКВК 

 

Показники 
 

Одиниця 

виміру 

 

Джерело інформації 

 

Затверджено 

паспортом 

бюджетної 

програми на 

рік 

Виконано за 

звітний 

період(касові 

видатки) 

Відхилення 

1412050 Завдання 1. Забезпечення надання  належної лікарсько-акушерської допомоги породіллям, 

вагітним та новонародженим 

  

 1. Показник затрат         

 

1 

 

1412050 

Обсяг видатків для забезпечення надання 

належної лікарсько-акушерської допомоги 

породіллям, вагітним та новонародженим. 

 

тис.грн. 

звіт 39201,575 34124,466 -5077,109 

2 1412050 Обсяг видатків для придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування 

 

тис.грн  

 

звіт 7194,300 7194,276 -0,024 

2 1412050 Кількість установ одиниць мережа 1 1  

3 1412050  Кількість штатних одиниць ставок штатний розпис 309,5 309,5  

  в тому числі лікарів ставок штатний розпис 67,5 67,5  

  з них лікарів жіночих консультацій ставок штатний розпис 20 20  

4 1412050 Кількість ліжок в звичайних стаціонарах  одиниць звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

155 155  

5 1412050 Кількість ліжок в денному стаціонарі одиниць звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

4 4  

  2. Показник продукту      

1 1412050 Кількість ліжко/днів в звичайних стаціонарах тисяч 

одиниць 

звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

46,0 46,46 +0,46 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_06_08/an/185/RE21370.html#185
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/ed_2012_06_08/an/185/RE21370.html#185


 

 

2 1412050 Кількість ліжко/днів в денних стаціонарах тисяч 

одиниць 

звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

0,9 0,9  

3 1412050 Кількість породіль осіб звіт з медичної 

статистики 

3945 3771 -174 

4 1412050 Кількість новонароджених осіб звіт (критерії оцінки 

роботи ) 

4000 3811 -189 

5 1412050 Кількість відвідувань в жіночих консультаціях тисяч 

одиниць 

розрахунково зі 

статистичного звіту 

92,0 

 

92,31 0,31 

6 1412050 Кількість придбаного обладнання та предметів 

довгострокового користування 

одиниць Звітність установи 29 39 +10 

 

 

3. Показник ефективності      

1 1412050 Завантаженість ліжкового фонду у стаціонарі дні звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

294 299 5 

2 1412050 Середня тривалість перебування  породіль на 

ліжку 

дні звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

5,5 6,5 1 

3 1412050 Кількість породіль на 1 лікаря осіб розрахунково зі 

статистичного звіту 

244 58 -1 

4 1412050 Завантаженість ліжкового фонду у денному 

стаціонарі 

дні звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

225 225  

5 1412050 Кількість жінок, які вчасно стали на облік в 

жіночих консультаціях по вагітності 

осіб звіт з медичної 

статистики (критерії 

оцінки) 

1800 1446 -354 

6 1412050 Кількість відвідувань на одного лікаря жіночих 

консультацій 

тис. від. розрахунково зі 

статистичного звіту 

4,71 4,72 0,01 

7 1412050 Середні витрати на придбання одиниці 

обладнання 

грн. звітність установи 248079,31 184468,61 -63610,70 

 4. Показник якості      

1 1412050 Зниження показника летальності 

новонароджених 

% розрахунково зі 

статистичного звіту 

 

-1 

 

0,4 

 

2 1412050 Зниження кількості кесарських розтинів по 

відношенню до загальної чисельності пологів 

% розрахунково зі 

статистичного звіту 

-2 4,3  

1412050 Завдання 2. Проведення капітального 

ремонту електромережі в жіночій 

консультації № 2 

     



 

 

 1. Показник затрат         

 

1 

 

1412050 

Обсяг видатків на проведення капітального 

ремонту. 

 

тис. грн. звіт 100,000 99,086 -0,914 

  2. Показник продукту      

1 1412050 Загальна протяжність електричних кабелів, яку 

планується відремонтувати 

погонний 

метр 

ПКД  1310 1310  

 

 

3. Показник ефективності      

1 1412050 Середня вартість погонного метру грн. розрахунок 76,33 75,64  

  4. Показник якості      

1 1412050 Відсоток виконаних робіт  % розрахунок 100 100  

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

 


