
1. __0700000____ ___Управління охорони здоров'я _______________

               (КПКВК МБ)                             (найменування головного розпорядника) 

2. __0710000____ ___Управління охорони здоров'я _______________

               (КПКВК МБ)                             (найменування відповідального виконавця) 

3. _0712010____ ___0731_____ _Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню ____

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

тис. грн

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

Видатки (надані кредити) 142628,7 7177,4 149806 140082,9 13691,3 153774,2 -2545,8 6513,9 3968,1

в т.ч.

1
Забезпечення надання населенню 

стаціонарної медичної допомоги
120348,2 709,0 121057,2 116491,7 7311,8 123803,5 -3856,5 6602,8 2746,3

2
Забезпечення надання населенню 

амбулаторно-поліклінічної допомоги
12000,0 160,1 12160,1 12558,7 76,9 12635,6 558,7 -83,2 475,5

Відхилення 

Перевиконання плану виникло в результаті надходжень благодійних внесків, які не плануються.

Збільшення кількості пролікованих хворих у  денному стаціонарі.

ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ БЮДЖЕТНОЇ ПОГРАМИ

за 2018 рік

4. Мета бюджетної програми: Підвищення рівня надання медичної допомоги та збереженню здоров'я населення

Відхилення по загальному фонду виникло у зв'язку з економією фонду оплати праці. Відхилення по спеціальному фонду виникло в результаті надходжень 

благодійних внесків, які не плануються.

5. Оцінка ефективності бюджетної програми за критеріями:

5.1. Виконання бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів:

№ з/п Показники

План з урахуванням змін Виконано



2

3

Забезпечення задоволення потреб 

населення міста Кропивницького в 

наданні найсучаснішого лікування 

методом гемодіалізу, поліпшення 

стандартів життя хворих з хронічною 

нирковою недостатністю

9249,4 0,0 9249,4 9881,2 0,0 9881,2 631,8 0,0 631,8

4 Проведення поточних ремонтів 560,0 0,0 560,0 554,6 0,0 554,6 -5,4 0,0 -5,4

5
Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
0,0 4362,1 4362,1 0,0 4400,1 4400,1 0,0 38,0 38,0

6

Проведення капітальних ремонтів 

будівель, приміщень та інженерних 

мереж

0,0 1859,6 1859,6 0,0 1815,9 1815,9 0,0 -43,7 -43,7

7
Проведення капітального ремонту 

медичного обладнання
0,0 55,6 55,6 0,0 55,6 55,6 0,0 0,0 0,0

8

Виплата заохочувальних та 

стимулюючих надбавок молодим 

спеціалістам - лікарям, працівникам 

паліативного відділення та грошової 

компенсації спеціалістам за 

піднайом (найом) житла

180,8 0,0 180,8 266,6 0,0 266,6 85,8 0,0 85,8

9

Придбання матеріально-технічного 

оснащення для дитячого 

інфекційного відділення стаціонару 

№ 1 КЗ "Центральна міська лікарня 

м. Кіровограда"

290,3 31,0 321,3 330,1 31,0 361,1 39,8 0,0 39,8

Відхилення між касовими та затвердженими видатками відсутнє.

Враховуючи потребу в коштах на обладнання, економія по капітальному ремонту була спрямована на придбання матеріально-технічного оснащення.

Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоетин.

Склалася економія видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт

За рахунок економії видатків відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Враховуючи важке психологічне навантаження на медичних працівників паліативного відділення, збільшено видатки на виплату їм надбавки.

Для повного укомплектування дитячого інфекційного відділення.
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тис. грн

№ з/п Показники

1 Залишок на початок року

в т.ч.

1.1. власних надходжень

1.2. інших надходжень

2 Надходження

в т.ч.

2.1. власні надходження

2.2. надходження позик

2.3. повернення кредитів

2.4. інші надходження

3 Залишок на кінець року

в т.ч.

3.1. власних надходжень

3.2. інших надходжень

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

1 затрат

Кількість закладів 4 4 4 4 0 0 0

Кількість штатних одиниць, у т.ч. 1428,25 1428,25 1433,75 1433,75 5,5 0 5,5

     лікарів 210,25 210,25 214,75 214,75 4,5 0 4,5

Кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах 
820 820 820 820 0 0 0

Видатки на медикаменти за рахунок 

міського бюджету, у т.ч.
1825,4 1825,4 1830,4 1830,4 5 0 5

№ з/п Показники

0,0

х 17,9 х

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді

13696,6 1109,2 -27,1

х 57,0 х

1136,3 1109,2 -27,1

0,0 0,0 0,0

х 74,9 х

План з урахуванням змін Виконано Відхилення

3,5

0,0

х 28,9 х

5.2. Виконання бюджетної програми за джерелами надходжень спеціального фонду

Включення залишку коштів на початок періоду до планів.

х

0,0

55,9 х

12560,3 12563,8

х 27,0 х

Накопичення коштів на рахунку для здійснення господарської діяльності в майбутньому періоді

5.3. Виконання результативних показників бюджетної програми за напрямами використання бюджетних коштів

Завдання 1. Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

План з урахуванням змін Виконано Відхилення 
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   для учасників АТО та членів їх 

сімей
317 317 274,6 274,6 -42,4 0 -42,4

Видатки на продукти харчування за 

рахунок міського бюджету, у т. ч.
2518,4 2518,4 2386,8 2386,8 -131,6 0 -131,6

    для учасників АТО та членів їх 

сімей
257,9 257,9 246 246 -11,9 0 -11,9

2 продукту

Кількість ліжко-днів у звичайних 

стаціонарах, у т.ч.
278800 278800 275899 275899 -2901 0 -2901

   для учасників АТО та членів їх 

сімей
5660 5660 5469 5469 -191 0 -191

Кількість пролікованих хворих у 

стаціонарі, у т.ч.
29150 29150 28089 28089 -1061 0 -1061

   для учасників АТО та членів їх 

сімей
610 610 667 667 57 0 57

3 ефективності

Завантаженість ліжкового фонду у 

звичайних стаціонарах
340 340 336 336 -4 0 -4

Середня тривалість лікування в 

стаціонарі одного хворого
10 10 10 10 0 0 0

Вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах для учасників АТО
56 56 50,2 50,2 -5,8 0 -5,8

Вартість одного ліжко-дня по 

харчуванню для учасників АТО
45,6 45,6 45 45 -0,6 0 -0,6

Вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах 
7 7 6,6 6,6 -0,4 0 -0,4

Вартість одного ліжко-дня по 

харчуванню
10,8 10,8 8,7 8,7 -2,1 0 -2,1

4 якості

Зниження показника летальності в 

стаціонарі
1,7 1,7 -9,9 -9,9 -11,6 0 -11,6

Результативні показники ефективності залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.

Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.

Видатки на продукти харчування зменшено у зв'язку із незабезпеченістю  видатками на оплату енергоносіїв.
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Зниження показника 

післяопераційної летальності в 

стаціонарі

1 1 -21,2 -21,2 -22,2 0 -22,2

1 затрат

Кількість закладів 1 1 1 1 0 0 0

Кількість штатних одиниць, у т.ч. 226,5 226,5 199,5 199,5 -27 0 -27

     лікарів 39 39 36,5 36,5 -2,5 0 -2,5

Кількість ліжок у денних стаціонарах 146 146 146 146 0 0 0

Видатки на медикаменти для 

учасників АТО та членів їх сімей
5 5 7 7 2 0 2

Видатки на безоплатний відпуск 

лікарських засобів за рахунок 

міського бюджету, у т. ч.

761,9 761,9 572,5 572,5 -189,4 0 -189,4

    учасникам АТО та членів їх сімей 9 9 9 9 0 0 0

2 продукту

Кількість ліжко-днів у денних 

стаціонарах
36500 36500 36436 36436 -64 0 -64

Кількість лікарських відвідувань (у 

поліклінічних відділеннях лікарень)
201757 201757 192724 192724 -9033 0 -9033

Кількість пролікованих хворих у 

денних стаціонарах
3000 3000 3560 3560 560 0 560

Кількість хворих, які отримали 

безкоштовно медикаменти за 

рецептами лікарів, у т.ч.

540 540 522 522 -18 0 -18

    учасників АТО та членів їх сімей 20 20 10 10 -10 0 -10

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Збільшення кількості померлих у стаціонарі та померлих після операцій. Дані показники неможливо спрогнозувати.

Касові видатки становлять 123 803,5 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

Завдання 2. Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

У зв'язку із скороченням  штатних посад та наявністю вакантних посад. Видатки для безоплатного відпустку лікарських засобів зменшено у зв'язку із 

незабезпеченістю  видатками на оплату енергоносіїв.
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3 ефективності

Завантаженість ліжкового фонду у 

денних стаціонарах
250 250 250 250 0 0 0

Середня тривалість лікування в 

денному стаціонарі одного хворого
12 12 10 10 -2 0 -2

Кількість відвідувань в поліклініку 

на одного лікаря
5173 5173 5280 5280 107 0 107

4 якості

Зниження рівня захворюваності 

порівняно з попереднім роком
1,5 1,5 2,8 2,8 1,3 0 1,3

1 затрат

Видатки на придбання витратних 

матеріалів та матеріалів супроводу, у 

т.ч.

9249,4 9249,4 9881,2 9881,2 631,8 0 631,8

     за рахунок міського бюджету 1693,6 1693,6 1413,9 1413,9 -279,7 0 -279,7

2 продукту

Кількість процедур 5139 5139 4539 4539 -600 0 -600

Кількість хворих 37 37 43 43 6 0 6

3 ефективності

Середня вартість однієї процедури 

гемодіалізу
1,8 1,8 2,2 2,2 0,4 0 0,4

4 якості

Результативні показники продукту залежать від кількості звернень населення за медичною допомогою.

У результаті зменшення кількості лікарських відвідувань та збільшення кількості пролікованих хворих у денному стаціонарі.

Рівень захворюваності порівняно з попереднім роком зменшився.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 12 635,6 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

Завдання 3. Забезпечення задоволення потреб населення міста Кропивницького в наданні найсучаснішого лікування методом гемодіалізу, поліпшення 

стандартів життя хворих з хронічною нирковою недостатністю

Придбано за рахунок медичної субвенції препарат, необхідний для хворих з хронічною нирковою недостатністю, - еритропоетин.

Збільшення кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.

За рахунок придбання еритропоетину за рахунок медичної субвенції.



7
Динаміка кількості хворих, що 

тримують процедуру гемодіалізу
168 168 195 195 27 0 27

1 затрат

Видатки, передбачені на поточний 

ремонт
560 560 554,6 554,6 -5,4 0 -5,4

2 продукту

Кількість об'єктів, що потребують 

поточного ремонту
3 3 3 3 0 0 0

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта
186,7 186,7 184,9 184,9 -1,8 0 -1,8

1 затрат

Кількість закладів 3 3 3 3 0 0 0

Видатки на придбання обладнання 4362,1 4362,1 4400,1 4400,1 0 38 38

2 продукту

Кількість одиниць придбаного 

обладнання
26 26 39 39 0 13 13

3 ефективності

Завдання 5. Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

За рахунок економії видатків на капітальний ремонт

За рахунок економії видатків на капітальний ремонт та за результатами процедури закупівлі апарата сорбційного.

Збільшення кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 9 881,2 тис. грн та були спрямовані на придбання витратних матеріалів та матеріалів супроводу для проведення процедури гемодіалізу.

Завдання 4. Проведення поточних ремонтів

Склалася економія відповідно до наданих актів виконаних робіт

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

За рахунок економії відповідно до наданих актів виконаних робіт

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 554,6 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.
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Середні видатки на придбання 

одиниці обладнання
167,8 167,8 113,6 113,6 0 -54,2 -54,2

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

58,1 58,1 58,6 58,6 0 0,5 0,5

1 затрат

Кількість закладів 2 2 2 2 0 0 0

Видатки на проведення капітального 

ремонту
1859,6 1859,6 1815,9 1815,9 0 -43,7 -43,7

2 продукту

Кількість об'єктів, що потребують 

проведення капітального ремонту
8 8 8 8 0 0 0

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта 
232,5 232,5 227 227 0 -5,5 -5,5

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

29,1 29,1 28,4 28,4 0 -0,7 -0,7

Придбано більшу кількість обладнання, чим планувалося

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Завдання 7. Проведення капітального ремонту медичного обладнання

За рахунок економії видатків на капітальний ремонт

Завдання 6. Проведення капітальних ремонтів будівель, приміщень та інженерних мереж

Касові видатки становлять 1 815,9 тис. грн та були спрямовані на проведення капітальних ремонтів приміщень.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 4 401,1 тис. грн та були спрямовані на придбання медичного та іншого обладнання, необхідного для лікувально-діагностичної роботи 

та господарської діяльності.

Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Склалася економія видатків на капітальний ремонт відповідно до наданих актів виконаних робіт.
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1 затрат

Видатки на проведення капітального 

ремонту
55,6 55,6 55,6 55,6 0 0 0

2 продукту

Кількість обладнання, що 

потребують проведення капітального 

ремонту

2 2 2 2 0 0 0

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта 
27,8 27,8 27,8 27,8 0 0 0

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

100 100 100 100 0 0 0

1 затрат

Видатки на виплату заохочувальної 

надбавки молодим спеціалістам 
18,5 18,5 17,9 17,9 -0,6 0 -0,6

Видатки на грошову компенсацію за 

піднайом (найом) жилих приміщень
22,3 22,3 0 0 -22,3 0 -22,3

Видатки на виплату стимулюючої 

надбавки працівникам паліативного 

відділення

140 140 248,7 248,7 108,7 0 108,7

2 продукту

Завдання 8. Виплата заохочувальних та стимулюючих ндбавок молодим спеціалістам - лікарям, працівникам паліативного відділення та грошової 

компенсації молодим спеціалістам за піднайом (найом) житла

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

За рахунок виплати стимулюючої надбавки у повному обсязі.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Касові видатки становлять 55,6 тис. грн та були спрямовані на проведення капітального ремонту медичного обладнання.
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Кількість молодих спеціалістів, які 

отримують надбавку
8 8 8 8 0 0 0

Кількість молодих спеціалістів, які 

отримують грошову компесацію
1 1 0 0 -1 0 -1

Кількість штатних одиниць у 

паліативному відділенні
18 18 25 25 7 0 7

3 ефективності

Середні видатки на одного молодого 

спеціаліста, який отримує надбавку
2,3 2,3 2,2 2,2 -0,1 0 -0,1

Середні видатки на одного молодого 

спеціаліста, який отримує грошову 

компенсацію

22,3 22,3 0 0 -22,3 0 -22,3

Середні видатки на одну штатну 

одиницю паліативного відділення
7,8 7,8 9,9 9,9 2,1 0 2,1

4 якості

Динаміка росту кількості молодих 

спеціалістів-лікарів
317 317 125 125 -192 0 -192

1 затрат

Видатки по загальному фонду 290,3 290,3 330,1 330,1 39,8 0 39,8

Видатки по спеціальному фонду 31 31 31 31 0 0 0

2 продукту

Кількість одиниць матеріально-

технічного оснащення по загальному 

фонду

577 577 441 441 -136 0 -136

Збільшення кількості молодих спеціалістів - лікарів.

Збільшено видатки для повного оснащення дитячого інфекційного відділення.

Завдання 9. Придбання матеріально-технічного оснащення для дитячого інфекційного відділення № 1 КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда"

Збільшення кількості штатних одиниць у паліативному відділенні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 266,6 тис. грн та були спрямовані на залучення та закріплення молодих спеціалістів - лікарів, працівників паліативного відділення.

Показники ефективності залежать від фактичних видатків та кількості осіб, які отримали відповідну надбавку чи виплату.
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Кількість одиниць обладнання по 

спеціальному фонду
2 2 2 2 0 0 0

3 ефективності

Середні видатки на одну одиницю по 

загальному фонду
0,5 0,5 0,7 0,7 0,2 0 0,2

Середні видатки на одну одиницю по 

спеціальному фонду
15,5 15,5 15,5 15,5 0 0 0

4 якості

Відсоток оснащення дитячого 

інфекційного відділення
100 100 100 100 0 0 0

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
разом

Видатки (надані кредити) 116068,2 31869,0 147937,2 140082,9 13691,3 153774,2 20,7 -57,0 3,9

в т.ч.

Завдання 1. Забезпечення надання 

населенню стаціонарної медичної 

допомоги
101750,3 16995,4 118745,7 116491,7 7311,8 123803,5 14,5 -57,0 4,3

1 затрат

Кількість закладів 4 4 4 4 0 0

Кількість штатних одиниць, у т.ч. 1435,0 1435 1433,75 1433,75 -0,1 -0,1

Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг 

Видатки по загальному фонду збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, 

матеріалів та послуг; по спеціальному фонду - зменшилися у зв'язку з тим, що у 2017 році було проведено капітальний ремонт приміщення від відділення 

гемодіалізу за рахунок благодійної допомоги та подаровано апарати для гемодіалізу на суму 11 291,3 тис. грн.

5.4. Виконання показників бюджетної програми порівняно із показниками попереднього року

№ з/п Показники

Зменшено кількість за рахунок придбання комплектів.

За рахунок зменшення кількості придбаних одиниць 

Розбіжності між затвердженими та досягнутими результативними показниками відсутні.

Оцінка відповідності фактичних результативних показників проведеним видаткам використання бюджетних коштів, спрямованих на досягнення цих 

показників

Касові видатки становлять 361,1 тис. грн та були спрямовані для досягнення результативних показників завдання.

Попередній рік Звітний рік Відхилення виконання (у відсотках)
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     лікарів 210,25 210,25 214,75 214,75 2,1 2,1

Кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах 
820 820 820 820 0 0

Видатки на медикаменти за рахунок 

міського бюджету, у т.ч.
3179,8 3179,8 1830,4 1830,4 -42,4 -42,4

   для учасників АТО та членів їх 

сімей
304,1 304,1 274,6 274,6 -9,7 -9,7

Видатки на продукти харчування за 

рахунок міського бюджету, у т. ч.
4152 4152 2386,8 2386,8 -42,5 -42,5

    для учасників АТО та членів їх 

сімей
270,9 270,9 246 246 -9,2 -9,2

2 продукту

Кількість ліжко-днів у звичайних 

стаціонарах, у т.ч.
287889 287889 275899 275899 -4,2 -4,2

   для учасників АТО та членів їх 

сімей
5662 5662 5469 5469 -3,4 -3,4

Кількість пролікованих хворих у 

стаціонарі, у т.ч.
29150 29150 28089 28089 -3,6 -3,6

   для учасників АТО та членів їх 

сімей
669 669 667 667 -0,3 -0,3

3 ефективності

Завантаженість ліжкового фонду у 

звичайних стаціонарах
351 351 336 336 -4,3 -4,3

Середня тривалість лікування в 

стаціонарі одного хворого
10 10 10 10 0 0

Вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах для учасників АТО
53,7 53,7 50,2 50,2 -6,5 -6,5

Вартість одного ліжко-дня по 

харчуванню для учасників АТО
47,8 47,8 45 45 -5,9 -5,9

Вартість одного ліжко-дня по 

медикаментах 
11 11 6,6 6,6 -40 -40

Вартість одного ліжко-дня по 

харчуванню
14,4 14,4 8,7 8,7 -39,6 -39,6

4 якості

Зниження показника летальності в 

стаціонарі
-18,8 -18,8 -9,9 -9,9 -47,3 -47,3
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Зниження показника 

післяопераційної летальності в 

стаціонарі

39,1 39,1 -21,2 -21,2 -154,2 -154,2

Завдання 2. Забезпечення надання 

населенню амбулаторно-

поліклінічної допомоги
12592,5 177,1 12769,6 12558,7 76,9 12635,6 -0,3 -56,6 -1,0

1 затрат

Кількість закладів 1 1 1 1 0 0

Кількість штатних одиниць, у т.ч. 222,25 222,25 199,5 199,5 -10,2 -10,2

     лікарів 37,75 37,75 36,5 36,5 -3,3 -3,3

Кількість ліжок у денних стаціонарах 146 146 146 146 0 0

Видатки на медикаменти для 

учасників АТО та членів їх сімей
7 7 7 7 0 0

Видатки на безоплатний відпуск 

лікарських засобів за рахунок 

міського бюджету, у т. ч.

118,5 118,5 572,5 572,5 383,1 383,1

    учасникам АТО та членів їх сімей 5 5 9 9 80 80

2 продукту

Кількість ліжко-днів у денних 

стаціонарах
35655 35655 36436 36436 2,2 2,2

Кількість лікарських відвідувань (у 

поліклінічних відділеннях лікарень)
200935 200935 192724 192724 -4,1 -4,1

Кількість пролікованих хворих у 

денних стаціонарах
3483 3483 3560 3560 2,2 2,2

Кількість хворих, які отримали 

безкоштовно медикаменти за 

рецептами лікарів, у т.ч.

542 542 522 522 -3,7 -3,7

    учасників АТО та членів їх сімей 18 18 10 10 -44,4 -44,4

3 ефективності

Завантаженість ліжкового фонду у 

денних стаціонарах
244 244 250 250 2,5 2,5

Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із підвищенням посадових окладів, зростанням вартості предметів, матеріалів та послуг 

Результативні показники у порівнянні з минулим роком зменшилися, у зв'язку зі зменшенням кількості звернень хворих за медичною допомогою.
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Середня тривалість лікування в 

денному стаціонарі одного хворого
10 10 10 10 0 0

Кількість відвідувань в поліклініку 

на одного лікаря
5323 5323 5280 5280 -0,8 -0,8

4 якості

Зниження рівня захворюваності 

порівняно з попереднім роком
0,7 0,7 2,8 0 2,8 300 300

Завдання 3. Забезпечення 

задоволення потреб населення 

міста Кропивницького в наданні 

найсучаснішого лікування 

методом гемодіалізу, поліпшення 

стандартів життя хворих з 

хронічною нирковою 

недостатністю

1416,1 116,4 1532,5 9881,2 0 9881,2 597,8 -100,0 544,8

1 затрат

Видатки на придбання витратних 

матеріалів та матеріалів супроводу, у 

т.ч.

1532,5 1532,5 9881,2 9881,2 544,8 544,8

     за рахунок міського бюджету 953,7 953,7 1413,9 1413,9 48,3 48,3

2 продукту

Кількість процедур 546 546 4539 4539 731,3 731,3

Кількість хворих 22 22 43 43 95,5 95,5

3 ефективності

Середня вартість однієї процедури 

гемодіалізу
2,8 2,8 2,2 2,2 -21,4 -21,4

4 якості

Динаміка кількості хворих, що 

тримують процедуру гемодіалізу
0 0 195 195

Завдання 4. Проведення поточних 

ремонтів
0 0 0 554,6 0 554,6

1 затрат

Видатки збільшилися у порівнянні з попереднім роком у зв'язку із збільшенням кількості хворих, які отримують процедуру гемодіалізу.

Видатки у 2017 році не проводилися.

Так як видатки у порівнянні з минулим роком збільшилися, то результативні показники затрат та продукту також збільшилися.

Результативні показники у порівнянні з минулим роком збільшилися або зменшилися  відповідно до кількості звернень хворих за медичною допомогою.
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Видатки, передбачені на поточний 

ремонт
0 0 554,6 554,6

2 продукту

Кількість об'єктів, що потребують 

поточного ремонту
0 0 3 3

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта
0 0 184,9 184,9

Завдання 5. Придбання 

обладнання і предметів 

довгострокового користування

0 8165,6 8165,6 0 4400,1 4400,1 -46,1 -46,1

1 затрат

Кількість закладів 4 4 3 3 -25 -25

Видатки на придбання обладнання 8165,6 8165,6 4400,1 4400,1 -46,1 -46,1

2 продукту

Кількість одиниць придбаного 

обладнання
66 66 39 39 -40,9 -40,9

3 ефективності

Середні видатки на придбання 

одиниці обладнання
123,7 123,7 113,6 113,6 -8,2 -8,2

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

457,9 457,9 58,6 58,6 -87,2 -87,2

Завдання 6. Проведення 

капітальних ремонтів будівель, 

приміщень та інженерних мереж
0 6414,5 6414,5 0 1815,9 1815,9 -71,7 -71,7

1 затрат

Кількість закладів 2 2 2 2 0 0

Видатки на проведення капітального 

ремонту
6414,5 6414,5 1815,9 1815,9 -71,7 -71,7

2 продукту

Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.

Видатки у 2018 році у порівнянні з минулим роком зменшилися.

Так як видатки зменшилися, то зменшилися результативні показники.

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.
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Кількість об'єктів, що потребують 

проведення капітального ремонту
6 6 8 8 33,3 33,3

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта 
1069,1 1069,1 227 227 -78,8 -78,8

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

148,8 148,8 0 28,4 28,4 -80,9 -80,9

Завдання 7. Проведення 

капітального ремонту медичного 

обладнання

0 0 0 0 55,6 1550

1 затрат

Видатки на проведення капітального 

ремонту
0 0 55,6 55,6

2 продукту

Кількість обладнання, що 

потребують проведення капітального 

ремонту

0 0 2 2

3 ефективності

Середня вартість ремонту одного 

об'єкта 
0 0 27,8 27,8

4 якості

Динаміка росту витрат на 

проведення завдання відповідно до 

попереднього року

0 0 100 100

Видатки у 2017 році не проводилися.

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

Так як видатки у порівнянні з минулим роком зменшилися, то зменшилися результативні показники затрат, ефективності та якості.
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Завдання 8. Виплата 

заохочувальних та стимулюючих 

надбавок молодим спеціалістам - 

лікарям, працівникам 

паліативного відділення та 

грошової компенсації молодим 

спеціалістам за піднайом (найом) 

житла

309,3 0 309,3 266,6 0 4001,9 -13,8 1193,9

1 затрат

Видатки на виплату заохочувальної 

надбавки молодим спеціалістам 
65 65 17,9 17,9 -72,5 -72,5

Видатки на грошову компенсацію за 

піднайом (найом) жилих приміщень
0 0 0 0

Видатки на виплату стимулюючої 

надбавки працівникам паліативного 

відділення

244,3 244,3 248,7 248,7 1,8 1,8

2 продукту

Кількість молодих спеціалістів, які 

отримують надбавку
7 7 8 8 14,3 14,3

Кількість молодих спеціалістів, які 

отримують грошову компесацію
0 0 0 0

Кількість штатних одиниць у 

паліативному відділенні
18 18 25 25 38,9 38,9

3 ефективності

Середні видатки на одного молодого 

спеціаліста, який отримує надбавку
9,3 9,3 2,2 2,2 -76,3 -76,3

Середні видатки на одного молодого 

спеціаліста, який отримує грошову 

компенсацію

0 0 0 0

Середні видатки на одну штатну 

одиницю паліативного відділення
13,6 13,6 9,9 9,9 -27,2 -27,2

4 якості

Динаміка росту кількості молодих 

спеціалістів-лікарів
100 100 125 125 25 25

Збільшення кількості працівників, які отримують відповідну надбавку.

Збільшення кількості працівників, які отримують відповідну надбавку. Крім того, у 2018 році підвищено посадові оклади. 
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Завдання 9. Придбання 

матеріально-технічного 

оснащення для дитячого 

інфекційного відділення № 1 

КЗ "Центральна міська лікарня м. 

Кіровограда"

0 0 0 330,1 31 3,2

1 затрат

Видатки по загальному фонду 0 0 330,1 330,1

Видатки по спеціальному фонду 0 0 31 31

2 продукту

Кількість одиниць матеріально-

технічного оснащення по загальному 

фонду

0 0 441 441

Кількість одиниць обладнання по 

спеціальному фонду
0 0 2 2

3 ефективності

Середні видатки на одну одиницю по 

загальному фонду
0 0 0,7 0,7

Середні видатки на одну одиницю по 

спеціальному фонду
0 0 15,5 15,5

4 якості

Відсоток оснащення дитячого 

інфекційного відділення
0 0 100 100

Видатки у 2017 році не проводилися, результативні показники відсутні.

Видатки у 2017 році не проводилися.
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Код

План на 

звітний період 

з урахуванням 

змін

Виконано 

за звітний 

період

Відхилення
Виконано 

всього

Залишок 

фінансу-

вання на 

майбутні 

періоди

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

1. х х

2. 0 0

2.1. 0 0

2.2. х х

Начальник фінансово-економічного відділу - 

головний бухгалтер Л. Потоцька

Капітальні видатки з утримання бюджетних установ х

5.6. Наявність фінансових порушень за результатами контрольних заходів

6. Узагальнений висновок щодо:

актуальності бюджетної програми: бюджетна програма є актуальною для подальшої її реалізації, оскільки основним завданням є надання якісної та 

своєчасної медичної допомоги для збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності та запобіганню інвалідизації та 

смертності

корисності бюджетної програми: збереження та зміцнення здоров'я населення, зниження рівня захворюваності, запобігання інвалідизації та 

смертності

5.7. Стан фінансової дисципліни

Фінансових порушень не виявлено

Надходження 

всього
х

Видатки бюджету розвитку 

всього: 

Всього за інвестиційними проектами

32

довгострокових наслідків бюджетної програми: збільшення тривалості та покращення якості життя населення

5.5. Виконання інвестиційних (проектів) програм

Станом на 01.01.2019 року склалася кредиторська заборгованість по загальному фонду на загальну суму 778,9 тис. грн. Основною причиною її 

виникнення є перерозподіл показників планів використання бюджетних коштів на погашення заборгованості за спожите теплопостачання. Також, 

однією із причин виникнення кредиторської заборгованості є те, що бухгалтер з фінансового обліку КЗ "Центральна міська лікарня м. Кіровограда" 

не надала своєчасно платіжні доручення на оплату товарів, робіт та послуг до УДКСУ у м. Кропивницькому.

ефективність бюджетної програми: згідно з проведеним аналізом ефективності бюджетна програма має високу ефективність

Показники

Загальний обсяг 

фінансування проекту 

(програми), всього


