
 

 

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПРОГРАМИ  

за 2018 рік  

1.      0700000                                        Відділ охорони здоров»я Ужгородської міської ради  

     (КПКВК ДБ (МБ))                                    (найменування головного розпорядника)  

2.   0710000                                              Відділ охорони здоров'я (Центр первинної медико-санітарної допомоги) 

    (КПКВК ДБ (МБ))                                     (найменування відповідального виконавця)  

3.    0712150        ______                     Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я 

        (КПКВК ДБ (МБ))                 (КФКВК)                        (найменування бюджетної програми)  

4. Мета бюджетної програми:       Забезпечення надання належної первинної медичної допомоги населенню всіх вікових груп 

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:  

5.1 "Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 1533,2 (тис. грн.)  

 

 

N 

з/п  
Показники  

План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

1.  
Видатки (надані 

кредити)  
1 597,3 350,0 1 947,3 1 234,6 298,5 1 533,2 -362,7 -51,5 -414,2 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :    За результатами тендерних процедур виграв учасник тендерна 

пропозиція якого була меншою на вказаний обєм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було  повернуто в бюджет. По спеціальному фонду не встигли 

використати кошти, у звязку з неправильно укладеним договором з постачальником 

   в т. ч.                             

1.1  

Завдання 1. Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази міського центру 

первинної медико-

санітарної допомоги 

1 300,0 350,0 1 650,0 1 217,3 298,5 1 515,8 -82,7 -51,5 -134,2 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : За результатами тендерних процедур виграв учасник тендерна 

пропозиція якого була меншою на вказаний обєм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було  повернуто в бюджет.По спеціальному фонду не встигли 

використати кошти, у звязку з неправильно укладеним договором з постачальником 

   в т. ч.                             

1.2 

Завдання 2. 

Забезпечення 

лікарськими засобами 

хворих на рідкісні 

(орфанні) захворювання 

297,3 - 297,3 17,3 - 17,3 -280,0 - -280,0 

Додаток 

до Методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних 

програм  

  



Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника :Кошти були заплановані для лікування  33 хворих з них звернулись 

за ліками лише  2 хворих, тому залишок коштів 297 945 гр було повернуто в бюджет. 

 
5.2 "Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду": 298,5 (тис. грн.)  

 
N з/п  Показники  План з урахуванням змін  Виконано  Відхилення  

1.  Залишок на початок року  х  - х  

   в т. ч.      

1.1  власних надходжень   х  - х  

1.2  інших надходжень  х   х  

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 

надходжень, на початок року:  

2.  Надходження  350,0 298,5 -51,5 

   в т. ч.            

2.1  власні надходження  - - - 

2.2  надходження позик    -   -   - 

2.3  повернення кредитів     -   -  -  

2.4  інші надходження  350,0 298,5 -51,5 

Пояснення причин відхилення фактичних обсягів надходжень від планових :  

3.  Залишок на кінець року  х  - х  

   в т. ч.      -  

3.1  власних надходжень   х  - х  

3.2  інших надходжень  х    - х  

Пояснення причин наявності залишку надходжень спеціального фонду, в т. ч. власних надходжень бюджетних установ та інших 

надходжень, на початок року:  

 
5.3 "Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів": 1533,2 тис.грн. 

 

 

N 

з/п  
Показники  

Затверджено паспортом 

бюджетної програми  
Виконано  Відхилення  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальни

й фонд  
разом  

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров'я 

Завдання 1. Зміцнення матеріально-технічної бази міського центру первинної медико-санітарної допомоги 

1.  затрат                             

 

Обсяг видатків для 

забезпечення 

поетапного 

зміцнення 

витратними 

матеріалами 

650,0 0,0 650,0 650,0 0,0 650,0 - - - 



(загальний фонд) 

 

Обсяг видатків для 

забезпечення 

оплати послуг з 

впровадження 

Медичної 

інформаційної 

системи та ліцензії 

на право 

користування 

програмним 

продуктом 

650,0 0,0 650,0 567,3 - 567,3 -82,7 - -82,7 

 

Обсяг видатків для 

придбання 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

- 350,0 350,0 - 298,5 298,5 - -51,5 -51,5 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків (наданих кредитів) від планового показника : За результатами тендерних процедур виграв 

учасник тендерна пропозиція якого була меншою на вказаний обєм робіт ,тому залишок коштів в сумі 82 706 грн було  повернуто в бюджет. По 

спеціальному фонду не встигли використати кошти, у звязку з неправильно укладеним договором з постачальником 

2.  продукту                             

 

Кількість 

придбаних 

предметів, 

матеріалів, 

інвентарю 

92 - 92 540 - 540 +448 - +448 

 

Кількість послуг з 

впровадження 

Медичної 

інформаційної 

системи та ліцензії 

на право 

користування 

програмним 

продуктом 

4 - 4 4 - 4 - - - 

 

Кількість 

придбаного 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

- 25 25 - 9 9 - -16 -16 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

Кількість придбаного обладнання довгострокового використання була меншою, тому,що було придбано  автомобіль, а 

залишок коштів використано на інше обладнання довгострокового призначення Матеріали і малоцінний інвентар був 

закуплений в більшій кількості ,яка була потрібна для оснащення робочого місця медичного персоналу. 

3.  ефективності                             



 

Середні витрати 

на придбання 

предметів, 

матеріалів, 

інвентарю 

7 065,0 - 7 065,0 1 204,0 - 1 204,0 -5 861,0 - -5 861,0 

 

Середні витрати 

на оплату послуг з 

впровадження 

Медичної 

інформаційної 

системи 

162500 - 162500 141825 - 141825 -20675 - -20675 

 

Середні витрати 

на придбання 

одиниці обладнання 

- 14000 14000 - 33170 33170 - +19170 +19170 

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками 

відхилення виникло в результаті того, що придбаний малоцінний інвентар закупився на 448 одиниць ніж було 

заплановано та предмети довгострокового користування — менше ніж заплановано.  

4.  якості                             

 

Забезпеченість 

обладнанням та 

предметами 

довгострокового 

користування 

- 100 100 - 100 100 - - - 

 Завдання 2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на рідкісні (орфанні) захворювання 

1 затрат          

 

Обсяг видатків для 

забезпечення 

лікарськими 

засобами хворих на 

рідкісні (орфанні) 

захворювання 

297,3 - 297,3 17,3 - 17,3 -280 - -280 

 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кошти були заплановані для  33 

хворих з них звернулись за ліками лише  2 хворих, тому залишок коштів 297 945 грн було повернуто в бюджет. 

2 продукту          

 

Кількість осіб, що 

потребують 

медичного 

забезпечення 

33 - 33 2 - 2 -31 - -31 

 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звернень пацієнтів на які 

були розраховані кошти була  меншою запланованих. 

3 ефективності          

 
Видатки на 1-го 

хворого 
9009 - 9009 8677,5 - 8677,5 -331,5 - -331,5 

 
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результативними показниками: Кількість звернень пацієнтів на які 

були розраховані кошти була  меншою запланованих. 

4 якості          

 Динаміка витрат на 100 - 100 100 - 100 - - - 



одного хворого 

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам за напрямом використання бюджетних коштів, спрямованих на 

досягнення цих показників: Поставлене завдання виконано повністю. Всі результативні показники відповідають запланованим. 

____________ 
1 Зазначаються усі напрями використання бюджетних коштів, затверджені паспортом бюджетної програми.  

5.4 "Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року":  

 

 

N 

з/п  
Показники  

Попередній рік  Звітний рік  
Відхилення виконання 

(у відсотках)  

загальний 

фонд  

спеціальни

й фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

загальний 

фонд  

спеціальний 

фонд  
разом  

   
Видатки (надані 

кредити)  
- - - 1234,6 298,5 1533,1 - - - 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) порівняно із аналогічними показниками попереднього року видатки 

спеціального фонду зросли по причині збільшення  надходжень до спеціального фонду. Видатки загального фонду зросли: частково тому, що порівняно з 

минулим роком зросла заробітна плата медичного персоналу, ціни на енергоносії та вартість всіх інших товарів та послуг. 

   в т. ч.                             

   

Завдання 1. Зміцнення 

матеріально-технічної 

бази міського центру 

первинної медико-

санітарної допомоги 

- - - 1217,3 298,5 1515,8 - - - 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : видатки спеціального фонду та загального 

фонду зросливнаслідок виокремлення міського цільової програми згідно цільового методу 

1.  затрат                             

 

Обсяг видатків для 

забезпечення 

поетапного зміцнення 

витратними 

матеріалами (загальний 

фонд) 

- - - 650 - 650 - - - 

 

Обсяг видатків для 

забезпечення оплати 

послуг з впровадження 

Медичної інформаційної 

системи та ліцензії на 

право користування 

програмним продуктом 

- - - 567,3 - 567,3 - - - 

 

Обсяг видатків для 

придбання обладнання 

та предметів 

довгострокового 

користування 

- - - - 298,5 298,5 - - - 

2.  продукту           

 
Кількість придбаних 

предметів, матеріалів, 
- - - 540 - 540 - - - 



інвентарю 

 

Кількість послуг з 

впровадження Медичної 

інформаційної системи 

та ліцензії на право 

користування 

програмним продуктом 

- - - 4 - 4 - - - 

 

Кількість придбаного 

обладнання та 

предметів 

довгострокового 

користування 

- - - - 9 9 - - - 

3.  ефективності           

 

Середні витрати на 

придбання предметів, 

матеріалів, інвентарю 

- - - 1204 - 1204 - - - 

 

Середні витрати на 

оплату послуг з 

впровадження Медичної 

інформаційної системи 

- - - 141825 - 141825 - - - 

 

Середні витрати на 

придбання одиниці 

обладнання 

- - - - 33170 33170 - - - 

4.  якості           

 

Забезпеченість 

обладнанням та 

предметами 

довгостроковго 

користування 

- - - - 100 100 - - - 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів :  

 

Завдання 2. 

Забезпечення 

лікарськими засобами 

хворих на рідкісні 

(орфанні) 

захворювання 

- - - 17,3 - 17,3 - - - 

Пояснення щодо збільшення (зменшення) обсягів проведених видатків (наданих кредитів) за напрямом використання бюджетних коштів порівняно із 

аналогічними показниками попереднього року, а також щодо змін у структурі напрямів використання коштів : видатки загального фонду зросли внаслідок 

виокремлення міського цільової програми згідно цільового методу 

1. затрат          

 
Обсяг видатків на 

капітального ремонту  
- - - 17,3 - 17,3 - - - 

2. продукту          

 

Кількість осіб, що 

потребують медичного 

забезпечення 

- - - 2 - 2 - - - 

3. ефективності          

 Видатки на одного - - - 8677,5 - 8677,5 - - - 



хворого 

4. якості          

 
Динаміка витрат на 

одного хворого 
- - - 100,00% - 100,00% - - - 

Пояснення щодо динаміки результативних показників за відповідним напрямом використання бюджетних коштів:видатки загального фонду зросли внаслідок 

виокремлення міського цільової програми згідно цільового методу 

 
5.5 "Виконання інвестиційних (проектів) програм": 

 

Код Показники 

Загальний 

обсяг 

фінансування 

проекту 

(програми), 

всього 

План на звітний 

період з 

урахуванням 

змін 

Виконано за 

звітний 

період 

Відхилення 
Виконано 

всього 

Залишок 

фінансування на 

майбутні періоди 

1 2 3 4 5 6 = 5 - 4 7 8 = 3 - 7 

1. 
Надходження  

всього: 
х       х х 

  Бюджет розвитку за джерелами х       х х 

  

Надходження із загального фонду 

бюджету до спеціального фонду 

(бюджету розвитку) 

х       х х 

  Запозичення до бюджету х       х х 

  Інші джерела х       х х 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від планового показника 

2. 
Видатки бюджету розвитку  

всього: 
х       х х 

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків від планового показника 

Пояснення щодо причин відхилення фактичних надходжень від касових видатків 

2.1 
Всього за інвестиційними 

проектами 
            

  
Інвестиційний проект (програма) 

1 
            

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 1 від планового показника 

  
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 

1 
            

  
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 

2 
            

  ...             

  
Інвестиційний проект (програма) 

2 
            

Пояснення щодо причин відхилення касових видатків на виконання інвестиційного проекту (програми) 2 від планового показника 

  
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 

1 
            

  
Напрям спрямування коштів (об'єкт) 

2 
            



  ...             

2.2 
Капітальні видатки з утримання 

бюджетних установ 
х       х х 

 

 

5.6 "Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів": 

 За результатами перевірок та контрольних заходів фінансових порушень не виявлено. 

 "Стан фінансової дисципліни": 

Станом на 01.01.2019 року дебіторська та кредиторська  заборгованість по установам відсутня. 

6. Узагальнений висновок щодо: 

актуальності бюджетної програми  великий прошарок населення не має змоги звертатися до приватної платної медицини. Тому 

фінансування даної програми являється надзвичайно актуальним. 

ефективності бюджетної програми породіллі та новонародженні міста забезпечені необхідними послугами  ( в тому числі частково і за 

рахунок спеціальних коштів). 

корисності бюджетної програми корисність даної програми полягає в тому, що породіллі та новонароджені мають можливість 

отримати безкоштовно обстеження вузькопрофільних спеціалістів та лабораторне обстеження. Також велика кількість вагітних жінок 

має можливість пройти лікування в гінекології 

довгострокових наслідків бюджетної програми _____________________________________________ 

______________________________________________________________________________________  

 

Начальник відділу охорони здоров'я 
                                                _________                  Решетар В.В. 

(підпис)                                


