
ЗВІТ

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017

1400000_______________ Д епарт ам ент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації
(К П КВК М Б) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департ ам ент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації
(КП КВК М Б)

1412010 0731
(найменування відповідального виконавця)

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(КП КВК М Б) (КФ К ВК)] (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період '
____________ ______________ ___ _____ _________ ___________________________________________________________________тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом

2 3 4 5 6 7 8 9
208730,457 16229,906 224960,363 207379,656 363768,7 571148,356 -1350,801 347538,794 346187,993

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14

1 1412010 0731 Багатопрофільна стаціонарна 
медична дЬпомога населенню

1 .Забезпечення надання населенню 
амбулаторно-поліклінічної допомоги

208730,457 16229,906 224960,363 207379,656 363768,7 571148,356 -1350,801 347538,794 346187,993

Відхилення по загальному фонду 
виникло внаслідок економії коштів на 
оплату енергоносіїв; по спеціальному 
фонду за рахунок надходжень 
благодійних внесків, грантів та 
дарунків, а також на виконання 
цільових заходів, обсяг надходжень 
яких не враховується в папорті 
бюджетної програми.

2.Забезпечення надання населенню 
стаціонарної медичної допомоги
Усього 208730,457 16229,906 224960,363 207379,656 363768,7 571148,356 -1350,801 347538,794 346187,993

6..Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період 
______________________________________ _________________ _______ ______________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд разом загальний
фонд

спеціальний
Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



іьтативні показни ки  б ю д ж етн о ї програм и та  ан ал із  їх виконання за зв ітний  період

№  з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано ла 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кпепитиі

Відхилення

] 2 3 4 5 6 7 8

1
Завдання

1412010 1.Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги

1412010
2.Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги

Показники затрат

кількість установ од. мережа закладів 2 2 0

кількість штатних одиниць од. штатний розпис закладів, 
форма 3-4 закладів

2707,75 2601 -106,75

в тому числі лікарів од. штатний розпис закладів, 
форма 3-4 закладів 532 503,5 -28,5

кількість ліжок у звичайних стаціонарах од. планові показники 1157 1157 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється меньшою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розпису, за рахунок наявності вакантних посад

Показники продукту

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах тис.од. статистичний звіт закладів 381,155 391,3 10,145

кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних відділеннях 
лікарень)

осіб
статистичний звіт закладів

275000 342458 67458

кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб статистичний звіт закладів 34181 39872 5691
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення кількості ліжкоднів та кількості пролікованих хворих пояснюється щорічним збільшенням звернень за стаціонарною допомогою, 
збільшення кількості відвідувань пояснюється щорічним збільшенням звернень за амбулаторно-поліклінічною допомогою в заклад и третинного 
рівня

Показники ефективності

завантаженність ліжкового фонду v звичайних стаціонарах днів статистичний звіт закладів 329,4 338,2 8,8

середня тривалість лікування в стаціонарі одного хворого днів статистичний звіт закладів 11 10 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Збільшення показника завантаженності ліжкового фонду пояснюєтьсязбільшенням зверненнь за стаціонарною медичною допомогою; зменшення 
тривалості лікування у стаціонарі 1 хворого є статистичним відхиленням в межах норми.

Показники якості

зниження показника летальності %
статистичний звіт закладів 0,47 9,368 8,898

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Показник летальності в загальному по програмі знизився, що є основною метою діяльності лікарень

Аналіз стану виконання результативних показників.

Незважаючи на недостатню заповненість кадрами лікарень, кількість лікарських відвідувань, пролікованих хворих і, відповідно, проведених ліжко
днів в лікарнях збільшилась. Середня тривалість лікування хворих зменшилась за рахунок впровадження новітніх технологій, які дають позитивний, 
клінічний і економічний ефект.
Загальний показник летальності знизився на 8,9% , що є позитивним показником якості виконання програми.



.а фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний фонд спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування 
(за видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

! Код функціональної класифікації инлатхін та кредитування бюдоеіу пкаїуїлічгм лише у нипалку, каїн бюджетна програма не поділяється на підпрограї

2 Зазначаються vci підпрограми та -ідвлання. мткерджені паспортом бюджеіної мроірами

3 Пункт* idnoRHfx-n.:» тільки лля іаинерджени* у місцевому бюджеті видатків надання кредитнії! на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Г оловний бухгалтер
(підпис)

С.РМ акеєва



1400000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програм и місцевого бюджету 

станом на 31.12.2017

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(К П К В К  М Б) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КП К В К  М Б) (.найменування відповідального  виконавця")

1412030 0732 Спеціалізована стаціонарна медична допомога населенню
(К П К В К  М Б) (К Ф К В К ) 1 (найменування бю дж етної програм и)

4. В идатки  та  надання кредитів  за  бю дж етн ою  програм ою  за звітний період 
 тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надан кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

] 2 3 4 5 6 7 8 9

447560,759 35974,53 483535,289 437837,222 106882,7 544719,922 -9723,537 70908,17 61184,633

5. О бсяги ф інансування бю дж етн ої програм и за  звітний період у розрізі п ідп рограм  та  завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

\ 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
і 1412030 0732 Спеціалізована ст аціонарна м едична допомога населенню

Забезпечення 
надання населенню  

спеціалізованої 
амбулаторно- 
поліклінічної 

допомоги
447560,759 35974,53 483535,289 437837,222 106882,7 544719,922 -9723,537 70908,17 61184,633

Відхилення по загальному 
фонду виникло внаслідок 
економії коштів на оплату 
енергоносіїв та інших 
видатках, невикористнання 
коштів субвенції 3 
Чернівецької області; по 
спеціальному фонду за 
рахунок надходжень 
благодійних внесків, обсяг 
надходжень яких не 
враховується в папорті 
бюджетної програми.

Забезпечення 
надання населенню  

спеціалізованої 
стаціонарної 

медичної допомоги

Усього 447560,759 35974,53 483535,289 437837,222 106882,7 544719,922 -9723,537 70908,17 61184,633



j .  Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період 
_________________________________________________________________________________________________________________________(тис.грн.)_______

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхиленнязагальний фонд спеціальний

Фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

7. Результативн і показни ки  бю дж етн о ї програм и та  анал із їх  виконання за  зв ітний  період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

коелити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
І 14}2030 Завдання

1. Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

2. Забезпечення надання населенню спеціалізованої стаціонарної медичної допомоги

Показники затрат
кількість установ, од: ОД. мережа закладів 17 17 0

кількість штатних Одиниць

од. штатний розпис, звітність 
установ 5305,25 4880,25 -425

кількість ліжок у денних стаціонарах
од. планові показники, звітність 

установ 110 110 0

кількість ліжок у звичайних стаціонарах

од. планові показники, профіль 
ліжок 3422 3422 0

кількість ліжок у стаціонарах денного перебування
од. звітність установ

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється меньшою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розпису, за  рахунок 
наявності вакантних посад

Показники продукту
кількість лікарських відвідувань (у поліклінічних 
відділеннях)

од планові показники, звітність 
установ 272524 363685 91161

кількість ліжко-днів у звичайних стаціонарах
тис.од. планові показники, звітність 

установ 1111,465 1109,475 -1,99

кільість ліжко-днів у денних стаціонарах
тис.од. планові показники, звітність 

установ
\

33,7 34,336 0,636

кількість пролікованих хворих у стаціонарі осіб звітність установ 54550 58120 3570

у т.ч. у денному стаціонарі осіб звітність установ 1557 1636 79

кількість прооперованих хворих осіб звітність установ 10127 10998 871

кількість проведених операцій од. звітність установ 11787 13121 1334
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зростання показників пояснюється збільшенням кількості звернень пацієнтів у поліклінічні відділення закладів, збільшенням 
кількості госпіталізованих хворих.



№  з/п

КП К В К

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

коедити)

Відхилення

Показники ефективності

середня кількість відвідувань у поліклініках на одну 
штатну посаду лікаря

од.
розрахунок, звітність 
установ 2788 3809 1021

завантаженість ліжкового фонду у звичайних 
стаціонарах

Д Н І В

розрахунок, звітність 
установ 333,5 333,1 -0,4

завантаженість ліжкового фонду у денних стаціонарах

Д Н І В
розрахунок, звітність 
установ 310 321 11

середня тривалість лікування в стаціонарі одного 
хворого

днів
розрахунок, звітність 
установ 20 19 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зростання показника середньої кількості відвідувань у поліклініках на 1 посаду лікаря та показника завантаженності ліжкового 
фонду у денних стаціонарах пояснюється збільшенням кількості звернень та збільшенням пролікованих хворих відповідно. 
Завантаженність ліжкового фонду зменшилась за рахунок зменшення відповідного показника по
ВОСТМО"Фтизіатрія"(зменшення рівня захворюваності на 18%), Дитячій інфекційній лікарні (в зв'язку з проведенням ремонтних 
робіт в інфекційно-боксовому відділенні в листопаді-грудні 2017 року), Козятинській ЛВЛ (відсутність кадрів у І кварталі, переїзд 
лікарні в іншу будівлю), Жмеринській ЛВЛ. По інших закладах спостерігається збільшення вказаного показника за рахунок 
збільшення кількості пролікованих хворих. Показник середньої тривалості лікування в стаціонарі одного хворого зменшився за 
рахунок зменшення зазначеного показника по Психоневрологічній лікарні ім.акад.О.І.Ющенка, психіатричній лікарні №2, 
ВОСТМО"Фтизіатрія",Вінницького онкологічного диспансеру, Вінницького обласного енокринологічного центру, Хмільницької 
фізіотерапевтичної лікарні, Липовецької лікарні відновного лікування, Печерської лікарні відновного лікування, Дитячої 
інфекційної лікарні, Центру профілактики та боротьби зі СНІДом.

Показники якості
зниження рівня захворюваності порівняно з 
попереднім роком

% стати сти чна звітність

0,8 3 2,2

зниження показника летальності

% стати сти чна звітність

5,5 9,3 3,8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зниження показника рівня захворюваності спостерігається у психіатрічний лікарні №2, ВОСТМО"Фтизіатрія", Шкірно- 
венерологічному диспансеру. Зниження показника летальності обумовлено зменшенням зазначеного показника по Обласному 
диспансенру радіаційного захисту населення, психоневрологічній лікарні ім.акад.О.І.Ю щенка Госпіталю ветеранів війни, Центру 
профілактики та боротьби зі СНІДом, що свідчить про покращення якості лікування.

Аналіз стану виконання результативних показників.

При незабезпеченності кадрами лікарень спостерігається перевиконання плану лікарьких відвідувань, збільення кількості 
пролікованих хворих та проведених операцій. Водночас спостерігається зниження показника завантаженності ліжкового фонду в 
звичайних стаціонарах, зменшення середньої тривалості одного хворого, зниження показнику рівня захворюваності та летальності.



. Д ж ерела  ф інансуванн я інвести ц ійни х  проектів  у розрізі п ідпрограм

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звгҐн0Г0 періоду
План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
Ф<.нд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
фонд

разом

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

І К од  функціонально» класифікації видатків  тії К)Х‘;шг,?ніті>і \чод-жст\ ихачусгься ли ш е у випадку, коли бю джетна п роірами цс !юлалясгьс я на « и ч р ('Ф ІІМИ

Заступник начальни ка  управл інн я-начальник  відділу 
ф інансування та  планування

Г оловний бухгалтер

Л.В.Поліщук

аі С.Г.Макеєва
(п ідпис)



1 .  1400000______________ Департамент охорони здоров 'я Вінницької облдержадміністрації_____________________________
(КП КВК М Б) (найменування головного розпорядника)

2 .  1410000 _____________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації_____________________________
( к П к ь к Т М Ь )-  -  - - -  і найменування відповідального ви кон ав ш  і

3 .  1412060_________________________0734__________________________________ Санаторне лікування хворих на туберкульоз
(К П КВК М Б) (К Ф К ВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

тис.грн,
Затверджено паспортом бю джетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
28503.816 2904,7 31408,516 28436,556 4142,099 32578,655 -67,26 1237,399 1170,139

5. О бсяги ф інансування бю джетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бю джетної програми

Затверджено паспортом бю джетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
П ояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412060 0734

Л

Забезпечення  
санат орного л ікуван ня  
хво р и х  на  т уберкульоз

28503,816 2904,7 31408,516 28436,556 4142,099 32578,655 -67,26 1237,399 И 70,139

Відхилення по загальному 
ф онду поясню ється не 
можливістю  використання 
кош тів за  відсутністю 
фактичних видатків та за 
рахунок економії коштів на 
оплату енергоносіїв. По 
спеціальному фонду 
відхилення виникло за 
рахунок надходж ень у 
натуральному вигляді, обсяг 
яких не враховується в 
паспорті бю дж етної 
програми.

Усього 28503,816 2904,7 31408,516 28436,556 4142,099 32578,655 -67,26 1237,399 1170,139

6. Видатки на реалізацію  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бю джетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за  звітний 
період

Відхилення
П ояснення 

щ одо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 . 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 .
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



Р езультативні показники бю дж етної програм и та аналіз їх  виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

коеаити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

1 1412060
Забезпечення санаторного л ікуван н я хворих на туберкульоз

П оказники  затрат

кількість санаторіїв од. мережа закладів 5 5 0

кількість штатних одиниць
од.

штатний розпис, звітність 
закладів 299,75 283

-16,75

кількість ліжок
од.

профіль ліжок, звітність 
закладів 275 275

0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

П оказники  продукту
кількість хворих, які отримали санаторне 
лікування осіб звітність закладів 1786 2321

535

кількість ліжко-днів тис.од. звітність закладів 88 85,839 -2,161
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування відбулось за рахунок пролікованих хворих у відділенні реабілітації 
Северинівського спеціалізованого санаторію. Зниження проведених ліжко-днів пояснюється відмовою батьків від тривалого 
лікування із -за відсутності можливості навчання.

П оказники  ефективності

тривалість перебування однієї особи у санаторії
днів розрахунок,звітність 

закладів 49 37 -12

завантаженість ліжкового фонду
днів розрахунок,звітність 

закладів 320 312 -8
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Тривалість перебування однієї особи у санаторії нижче за рекомендовані діючим накзом МОЗ Україниу Маньківецькому саноторії 
(35 днів), Кашперівському санаторії(45 днів) через відсутність навчання, в Северинівському санаторії (22 дні). Завантаженість 
ліжкового фонду на низькому рівні у Маньковецькому та Кашперівському санаторіях через малі контингенти групи підвищенного 
ризику дітей з віражем і тубінфікуванням (в області низькі обсяги тубдіагностики)

П оказники  якості
рівень покращення стану здоров'я на момент 
виписки з санаторію

% статистична звітність 
закладів 96 99,4 3,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення рівня покращення стану здоров'я на момент виписки досягнуто за рахунок належного лікування пацієнтів.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Результатом використання коштів, виділених на виконання поргами, є збільшення кількості хворих , які отримали санаторне 
лікування на 30% від запланованої кількості та покращення стану здоров'я на момент виписки з санаторію на 99,4%

*3вітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



Дж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм'1

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК Касові видатки станом на 
І січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 

проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

Головний бухгалтер (& С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

І  1400000________________Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації ________________________________________________________
(КГІКВК М Б) (най м е н у ва ти  головного розпорядника)

2 .__________________ 1410000________________Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації ________________________________________________________
(КП КВК М Б) (н а й м е н у ва ти  відповідального виконавця)

З- _______________ 1412070______________________________ 0734___________  ________ Санаторне лікування дітей та підлітків із соматичними захворюваннями (крім туберкульозу)
(КП КВК М Б) (КФ К Н К іІ (найменування бю джетної програми!

4. Видатки та надання кредитів за бю джетною  програмою  за звітний період 
________________ _____ ___________ _____________________________________________________________________________________тис.грн.

Затверджено паспортом бю джетної Касові видатки(надані кредити) Відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
разом загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19450,8 3552,3 23003,1 19328,327 4067,406 23395,733 -122,473 515,106 392,633

5. О бсяги фінансування бю джетної програми за  звітний період у розрізі підпрограм та  завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
П ідпрограма/завдання 
бю джетної програми

Затверджено паспортом бю джетної Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення
П ояснення шодо причин відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 в 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412070

і

0734

Забезпечення 
санаторного лікування 
дітей та підлітків із 

соматичними 
захворюваннями (крім 

туберкульозу)

19450,8 3552,3 23003,1 19328,327 4067,406 23395,733 -122,473 515,106 392,633

Відхилення по загальному фонду 
виникло внаслідок економії коштів 

на оплату 

енергоносіїв(впровадження 
енергозберігаючих технологій); по 

спеціальному фонду за рахунок 
надходжень благодійних внесків, 

обсяг надходжень яких не 
враховується в папорті 

бюджетної програми; 
неможливість використання 

коштів по загальному та 
спеціальному фонду.

Усього 19450,8 3552,3 23003,1 19328,327 4067,406 23395,733 -122,473 515,106 392,633

6. Видатки на реалізацію  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю джетної програми, за звітний період
________ _________________________ ______ __________________________________________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення Пояснення шодо 

причин 
відхилення

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний
Фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



7. Р езу л ь та ти в н і п о к а зн и к и  б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и  та а н а л із  їх  в и к о н а н н я  з а  зв іт н и й  п ер іо д

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

і 1412070
Забезпечення санаторного л ікування дітей та підлітків із соматичними захворю ванням и (крім  туберкульозу)

П оказники  затрат
кількість санаторіїв од. мережа закладів 3 3 0

кількість штатних одиниць од. штатний розпис, форма 3- 
4 закладів 227,50 216,5 -11

кількість ліжок од. звітність установ 190 190 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відсутністю спеціалістів відповідного профілю

П оказники продукту

кількість хворих, які отримали санаторне 
лікування

осіб звітність установ
1 672 1711 39

кількість ліжко-днів тис.од. звітність установ 58,8 57,666 -1,134

* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення кількості хворих, які отримали санаторне лікування відбулося у Тульчинському дитячому ортопедичному санаторію та 
Кардіоревматологічному санаторію. У Заболотненському дитячому психоневрологічному санаторію ім.ак.Д.К.Заболотного спостерігаєьтся 
зменшення кількості пролікованих дітей. Зменшення кількості проведених ліжко-днів пояснюється зменшенням відповідного показника у 
Заболотненському санаторію (зменшення кількості дітей), Кардіоревматологічному санаторію (проведення капітального ремонту 
приміщень лікувально-спального корпусу з 28.08.2017 по 11.10.2017 року)

П оказники  ефективності
тривалість перебування однієї особи у санаторії днів розрахунок

35 34 -1

завантаженість ліжкового фонду днів розрахунок 309 304 -5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Тривалість перебування однієї особи у санаторії зменшено за рахунок зменшення відповідного показника по Тульчинському санаторію, 
Кардіоревматологічному санаторію. Показник завантаженності ліжкового фонду зменшено по Заболотненському санаторію (зменшення 
кількості дітей), Кардіоревматологічному санаторію(проведення капітального ремонту).

П оказники  якості
рівень покращення стану здоров'я на момент 
виписки з санаторію

% статистична звітність
97 98 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Покращення показника відбулося за рахунок впровадження нових методик лікування

Аналіз стану виконання результативних показників.
За рахунок зменшення середнього терміну лікування збільшилась кількість пролікованих і оздоровлених дітей, внаслідок використання 
нових методик лікування покращився стан здоров'я дітей на момент виписки з санаторію.



Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм 3

Код
Н айменування дж ерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

І січня звітного періоду
П лан звітного періоду (рік) Касові видатки за  звітний період

П рогноз видатків до кінця реалізац ії інвестиційного 
проекту

загальний
фонд

спеціальни 
й фонд

разом
загальний

ф онд
спеціальни 

й фонд разом
загальний

ф онд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П ідпрограм а 1
Інвестиційний проект 1

Н адходж ення із бю джету

Інші дж ерела 
ф інансування (за видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

У СЬО ГО

Л.О.Грабонии

Л.В.Поліщ ук

С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджет)

станом на 31.12.2017

1  І400000_______________Д епарт ам ент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації________________________________________________________
(К ІIKRK М Б) ( найменування головного розпорядника)

2  1410000_______________Д епарт ам ент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації________________________________________________________
(К1ІК13К М Б) (наймсіїмиїння відповідального виконавця)

З- ______________ 1412090_________________________ 0761________________________________________ М едико-соціальний захист  діт ей-сиріт  т а дітей позбавлених батьківського піклування
(К1ІКПК М Б) (К Ф К В К >1 (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
______________________________________________________________________________________________________тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

Фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

24662,4 2706 27368,4 24583,812 4165,437 28749,249 -78,588 1459,437 1380,849

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

і 2 3 '4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14

1 141 2 0 9 0 076 1

о

Забезпечення 
ут рим ання , догляду т а  

надання медичної 
допомоги дітям у  
будинках дит ини

24662,4 2706 2 7 3 6 8 ,4 24583,81 4165,437 2 8 7 4 9 ,2 4 9 -78,588 1459,437 1 3 8 0 ,8 4 9

Відхилення по загальному фонду 
виникло внаслідок економії коштів 
на оплату
енергоносіїв(впровадження 
енергозберігаючих технологій), 
невикористанням коштів по 
капітальному ремонту; по 
спеціальному фонду за рахунок 
надходжень благодійних внесків, 
обсяг надходжень яких не 
враховується в папорті бюджетної 
програми.

Усього 24662,4 2706 27368,4 24583,812 4165,437 28749,249 -78,588 1459,437 1380,849

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
__________________________________________________________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
Затвердж ено паспортом бю дж етної Касові видатки (надані кредити) за  звітний Відхилення

П ояснення щодо 
причин відхиленнязагальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



гативні показники  бю дж етн ої програм и та аналіз їх виконання за зв ітний  період

№  з/п

К П К В К

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за звітний 
період (касові 

видатки/надані 
кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

Завдання

і 1412090 Забезпечення утримання, догляду та надання м едичної допом оги дітям  у будинках дитини

П оказники затрат
число будинків дитини од. мережа закладів 2 2 0

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 301,00 290,75 -10,25

кількість ліжок од. профіль ліжок 150 150 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється меньшою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розписі, за рахунок 
наявності вакантних посад

П оказники продукту
кількість ліжко-днів тис.од. план ліжко-днів 49,5 60,239 10,739
кількість дітей, що перебувають у закладі, з 
них осіб звітність установи 170 188 18

діти - інваліди осіб звітність установи 49 51 2
діти-сироти * осіб звітність установи 3 4 1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється збільшенням кількості дітей, що опинилися в складних життєвих обставинах та позбавлені 
батьківського піклування. Показник кількості дітей - 188 осіб відображає загальну кількість дітей, що перебували в 
закладах впродовж року.

П оказники еф ективності

завантаженість ліжкового фонду ДН ІВ розрахунок 330 402 72

- витрати на утримання однієї дитини в день грн. розрахунок 552,90 454,33 -98,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

В зв'язку з збільшенням кількості дітей збільшилась завантаженність ліжкового фонду, і відповідно зменшились витрати 
на утримання 1 дитини в день

Аналіз стану виконання результативних показників.

Майже по всіх показниках спостерігається перевиконання. Збільшення кількості дітей сприяло збільшенню показника 
завантаженності ліжкового фонду, і відповідно зменшнню витрат на утримання 1 дитини в день



Д ж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі п ідпрограм 1

Код
Найменування джерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду
План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до  кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 І 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П ідпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші дж ерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

Л.О. Грабовий

Л. В. Поліщук

С .Г .М акеєва



ЗВ ІТ
пр о  в и к о н а н н я  п а с п о р та  б ю дж етн о ї п р о гр а м и  м іс ц ев о го  бю дж ету

стан о м  на 31 .12.2017

1400000 Д епарт ам ент  охорони здоров'я В інницько ї облдерж адмініст рації
(КІГКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1410000______________Д епарт ам ент  охорони здоров'я В інницько ї облдерж адміністрації____________
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)

1412100____________________________ 0762__________________________________С творення банків крові т а її  ком понент ів
(КПКВК МБ) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
_________________________________________________________________________________________________________________________тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
15025,6 701 15726,6 14939,2 5243,26 20182,46 -86,4 4542,26 4455,86

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412100 0762
Заготівля і переробка донорської 
крові та виробництво препаратів 
крові

15025,6 701 15726,6 14939,2 5243,26 20182,46 -86,4 4542,26 4455,86

Віхилення по загальному фонду 
виникло в результаті невикористання 
коштів на оплату енергносіїв. Станом 
на 31.12.2017 року оплачено всі 
рахунки по комунальним послугам, 
кредиторська заборгованість 
відсутня ; по спеціальному фонду - за 
рахунок отримання централізованих 
поставок виробів медичного 
призначення та збільшення 
надходжень від господарської 
діяльності.

Усього
15025,6 701 15726,6 14939,2 5243,26 20182,46 -86,4 4542,26 4455,86

Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
|___ ______________________________________________________________________ ____________________ ____________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення шодо 
причин відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

1412100

Заготівля і переробка дон ор сь к ої крові та виробництво  
препаратів крові

П оказники затрат
кількість закладів ОД. мережа закладів 1 1
кількість штатних одиниць ОД. штатний розпис 167 145,5 -21,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Впродовж року були затверджені зміни до штатного розпису ОКУ ВОСК (скорочено посади), кількість фактично зайнятих посад на кінець року 
меньша ніж штатна чисельність, затверджена штатним розписом.

П оказники продукту
обсяг заготівлі крові л планові показники 6100 6491 391
обсяги одержаних компонентів крові

Плазма л планові показники 3467 3071,82 -395,18
* Еритроцити л планові показники j Zj j 3476,273 243,273

Тромбоцити ДОЗ. планові показники 680 593 -87
Кріопреципітат ДОЗ. планові показники 2100 2291 191

кількість закладів, яким поставлено компоненти крові ОД. звітність установи 56 41 -15
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зменшення кількості літрів заготовленої плазми обумовлено недоотриманням систем для автоматичного плазмоферезу за рахунок Державного постачання. 
Збільшення кількості літрів заготовлених еритрцитів відповідно до потреб лікувальних закладів. Зменшення кількості доз заготовлених тромбоцитів обумовлено 
недоотриманням систем для автоматичного тромбоцитоферезу за рахунок Державного постачання. Збільшення кількості доз заготовленого кріопреципітату 
відповідно до потреб лікувальних закладів.

П оказники еф ективності
кількість заготовленої крові (л.) на одну штатну посаду л розрахунок 36,53 50,3 13,77
середні витрати на 1 л заготовленої крові (загальний фонд) грн. розрахунок

2463,21
3106,3 643,09

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення витрат на заготівлю 1 літра продукції відповідно до збільшення видатків по спеціальному фонду, за рахунок надходжень коштів від 
господарської діяльності та інших джерел власних надходжень



№ з/п

К П К В К

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

П оказники якості

динаміка обсягу заготовленої крові (л.) порівняно з минулим 
роком

% розрахунок

107,1 106,4 -0,7

динаміка кількості заготовленої продукції
динам іка обсягу вироб лено ї плазм и (л) порівняно з  попереднім

роком
% розрахунок

104,9 88,6 -16,3
динам іка обсягу вироблених ерит роцит ів (л) порівняно з

попереднім  роком
% розрахунок

76,7 107,5 30,8
динам іка обсягу вироблених т ром боцит ів (доз) порівняно з

попереднім  роком
% розрахунок

91,1 87,2 -3,9
динам іка обсягу виробленого кр іопреципіт ат у (доз) порівняно з

попереднім  роком
% розрахунок

91,1 109,1 18
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зменшення об'єму заготовленої плазми в порівнянні з попереднім роком обумовлено недоотриманням систем для автоматичного плазмоферезу за 
рахунок Державного постачання. В 2017 році збільшилась кількість заготовлених літрів еритроцитів відповідно до потреб лікувальних закладів. 
Зменшення кількості доз заготовлених тромбоцитів обумовлено недоотриманням систем для автоматичного тромбоцитоферезу за рахунок 
Державного постачання у порівнянні з 20016 роком. Збільшення відсотку виготовлення кріопреципітату у порівнянні з 2016 роком обумовлено 
збільшенням потреб лікувальних закладів у цьому продукті з донорської крові.

Аналіз стану виконання результативних показників.

-
«Вінницька обласна станція переливання крові » спеціалізована установа, яка займається організацією донорства, заготівлею, тестуванням і 
переробкою донорської крові, виготовленням з неї компонентів і препаратів, зберіганням їх і забезпеченням компонентами та препаратами крові 
лікувально -профілактичних закладів міста Вінниця та області. Впродовж 2017 року, у порівнянні з попереднім роком, зменшились об'єми заготівлі 
таких компонентів як плазма та тромбоцити, але збільшились об'єми заготівля еритроцитів та кріопреципітату, відповідно до потреб лікувальних 
закладів міста та області. Зменшення кільсті закладів охорони здоров'я, які використовують продукцію ОКУ ВОСПК обумовлено тим, шо деякі 
лікарні мають свои ОПК або відділи заготівлі крові та самі заготовляють кров та її компоненти. Середні витрати на 1 литр продукту було збільшено 
за рахунок отримання медикаментів та виробів медичного призначення за рахунок коштів Державного бюджету.



j. Д ж ерела ф інансування ін вестиц ійних проектів у розрізі п ідпрограм '

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 
проекту

загальний фонд спеціальни 
й фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету
Інші джерела X X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

1 Код фчнкціональної класифікації видатків га К]н\лн >юджеі\ вказується лише у випадку, коли бюджетна мрофача не поділяється на підпрограмі

Л.О.Грабович

Л Л .П оліщ ук

С.Г.Макеєва



1  1400000________________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації_______________________________________________
(К ІІК В К  М Б ) (найменування ю ловп ого  розпорядника)

2  14J0000________________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації_______________________________________________
(КГІКВК М Б ) (найменування відповідального виконавця)

3  1412J10______________________________ 0724________________________________Надання екстренної та швидкої медичної допомоги населенню
(К! ІКВК М Б) (К Ф К В К ) 1 (найменування бю джетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

ЗВІТ
про виконання паспорта бю джетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

тис.грн.
Затвердж ено паспортом  бю дж етної 

програми К асові видатки (надані кредити) В ідхилення
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд

спеціальний
Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
185870,775 13246 199116,775 185704,692 19814,91 205519,602 -166,083 6568,91 6402,827

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

і 2 3 л 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412110 0724

Надання екстренної та швидкої 
медичної допомоги 

хворим/постраждалим при 
станах і захворюваннях, що 

загрожують життю

185870,775 13246 199116,775 185704,692 19814,91 205519,602 -166,083 6568,91 6402,827

Відхилення по загальному 
фонду виникло через економію 
коштів по оплаті копунальних 
послуг, по спеціальному фонду- 
за рахунок власних 
надходжень в натуральному 
вигляді, обсяг надходжень 
яких не враховується в 
паспорті бюджетної програми.

Усього 185870,775 13246 199116,775 185704,692 19814,91 205519,602 -166,083 6568,91 6402,827

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затвердж ено паспортом  бю дж етної 
програми на зв ітний період

Касові видатки (надан і кредити) за  звітний 
період

В ідхилення П ояснення 
щ одо причин 

відхилення
загальний фонд

спеціальний
Фонд разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 п
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



7. Результативні показники  бю дж етн ої програми та  аналіз їх виконання за  звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кпедитиї

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

/ 1412110 Н адання екстренної та  ш видкої медичної допомоги хворим/постраждалим при станах і захворю ваннях, що загрожують життю

П оказники затрат
кількість штатних одиниць од. штатний розпис 1959,5 1811,5 -148
кількість бригад ШМД од. штатні нормативи, штатний 

розпис 116,5 116,75 0,25

Кількість районів,які забезпечуються обслуговуванням 
центральної оперативної диспетчерської

од.

статистична звітність
26,0 26 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад, відхилення +0,25 виникло за рахунок внутрішнього переміщення бригад

П оказники продукту
число осіб, яким надано допомогу амбулаторно та при виїздах осіб звітність установ

290000 267628 -22312

кількість комплектів серверного обладнання та програмного 
забезпечення

од.

звітність установ
ЗІ 31 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Число осіб, яким надано допомоу амбулаторно та при виїздах зменшено на 22372 особи через зниження показника захворюваності на ГРВІ. Крім того в 
показник включена копсультативно-виїздна меддопомога - 2823, яка не відображається в статистичній формі №22

П оказники ефективності

середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого хв.
звітність установ

13 18 5

середньодобове число виїздів бригади ШМД од. звітність установ 7 6 -1
середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД од. звітність установ 2489 2297 -192
забезпечення нормативу прибуття бригад екстреної медичної 
допомоги

%
статистична звітність 98 89 -9

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Середній час доїзду бригади ШМД до хворого/постраждалого збільшився на 5 хв. через погіршення стану доріг; середньодобове число виїздів бригади 
ШМД зменшилось на 1 виїзд через меншення захворюваності; середня кількість виїздів на одну бригаду ШМД зменшилась на 192 виїзда через зменшення 
захворюваності; забезпечення нормативу прибуття бригад екстренної медичної допомоги зменшилось на 9% через поганий технічний стан автотранспорту.

П оказники якості
динаміка смертності до приїзду бригади ШМД % статистична звітність 101 101 0
динаміка смертності в процесі транспортування 
хворого/постраждалого бригадою ШМД

% статистична звітність
101 100,1 -0,9

зниження показника летальності % статистична звітність 44 43,88 -0,12
Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Динаміка смертності в процеці транспортування хворого/постраждалого бригадою ШМД зменшилась на 0,9% через введення нових методів 
тромболізисної терапії.

Аналіз стану виконання результативних показників.

В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми у 2017 році, знизились показники якості, ефективності та продукту по 
причині низького бюджетного забезпечення видатків, що не дало можливості виконати функції закладу в повному обсязі.

*3вітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



Д ж ерела ф інансування ін вестиц ійних проектів у розрізі п ідпрограм '

Код
Найменування джерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду

План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 І 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету .
Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

1 Код фмжцюна.іьноі класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна прог рама не поділяється на підпрограми.

Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Головний бухгалтер

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеева
(підпис)



ЗВІТ
про виконаним паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

1._____________ 1400000______________Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КП КВК М Б)

1410000

(ішймеїіувшим головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КІ ІКВК МБ)

і 4 і г т 0722

(найменування відповідального виконавця)

Спеціалізована амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
(КП КВК М Б) (КФКВК)! (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
_____ ___ ___________________________________________________________________________________________ тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2598,6 398,76 2997,36 2596 420,631 3016,631 -2,6 21,871 19,271

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення
Пояснення шодо причин відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412130 0722

Забезпечення
надання населенню
спеціалізованої
амбулаторно-
поліклінічної
допомоги

2598,6 398,76 2997,36 2596 420,631 3016,631 -2,6 21,871 19,271

Віхилення по загальному фонду виникло 
в результаті невикористання коштів (за 
рахунок економії з водопостачання, 
збільшення питомої ваги відрахувань з 
ЕСВ зарплати інвалідів). По 
спеціальному фонду за рахунок 
надходжень у вигляді благодійних 
внесків та дарунків, обсяг яких не 
враховуються в паспорт бюджетної 
програми.

Усього 2598,6 398,76 2997,36 2596 420,631 3016,631 -2,6 21,871 19,271

&. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період 
____________ ______ _____ _______________________________________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затвердж ено паспортом бю дж етної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за  звітний 
період

Відхилення
П ояснення щ одо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



льтативні показники  бю дж етної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхиленн
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

1 1412130 Забезпечення надання населенню спеціалізованої амбулаторно-поліклінічної допомоги

Показники затрат
кількість установ од. мережа закладів 1 1 0

кільість штатних одиниць од. штатний розпис 40,75 31,5 -9,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється меньшою кількістю фактично зайнятих посад ніж затверджено по штатному розписі, за рахунок наявності 
вакантних посад

Показники продукту
кількість лікарських відвідувань тис.од. планові показники 38,2 46,9 8,7

в Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень

Показники ефективності
кількість пацієнтів на одного лікаря осіб розрахунок 3472 4271 799

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється збільшенням кількості звернень (перевиконанням річного плану лікарських відвідувань)

Аналіз стану виконання результативних показників.

В результаті використання коштів , виділених на виконання бюджетної програми, було перевиконано план лікарських відвідувань 
на 23% за рахунок популярізації фізичної культури та спорту серед учнів та молоді в місті та відповідно збільшення звернень до 
лікарів. Кількість пацієнтів на одного лікаря збільшилась від запланованої на 23%.



Дж ерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі п ідпрограм 1

Код
Найменування джерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 .2  . . .  _.| .  . 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету .
Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

І Код фу'нкшонн.іьної класифікації видатків та кредитування бюджету в у випадку, коли бюджегна програма не поділя-і ься на підпрограми.

Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу 
ф інансування та планування

Головний бухгалтер

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєеа
(підпис)



ЗВ ІТ
про в и к о н ан н я  п асп о р та  бю дж етної п р о гр ам и  м ісцевого  бю дж ету

стан ом  на 31.12.20X7

1400000_____________ Департ амент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації
(К П К В К  М Б) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департ амент  охорони здоров'я В інницької облдерж адміністрації
(К П К В К  М Б) (найменування в ідповідального виконавця)

1412170 0740 Інф ормаційно-методичне т а просвіт ницьке забезпечення в галузі охорони здоров'я
(К П К В К  М Б) (К Ф К В К )І (найм енування бю дж етної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
_____  тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1847,3 0 1847,3 1812,04 0,65 1812,69 -35,26 0,65 -34,61

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК ^Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальни 

й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 її 12 13 14

1 1412170 0740
Забезпечення зростання рівня  
гігієнічної освіченості 
населення, ощадливого 
ставлення до свого здоров'я, 
прищ еплення навиків 
здорового способу ж ит т я

1847,3 0 1847,3 1812,04 0,65 1812,69 -35,26 0,65 -34,61

Кошти за загальним 
фондом не були 
використані в зв’язку з 
відсутністю прдовження 
договору на оренду 
приміщення, кошти за 
спеціальним фондом 
надійшли від списання 
автомобіля

Усього 1847,3 0 1847,3 1812,04 0,65 1812,69 -35,26 0,65 -34,61

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
_________________________________________________________________________________________________________________________________ (тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за 
звітний період Відхилення

Пояснення 
щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальни 
й фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



Результативні показники бюджетної програми іа  аналіз їх виконання за  звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

І 1412170
Забезпечення зростання рівня гігієнічної освіченості населення, ощадливого ставлення до свого здоров’я, прищеплення навиків здорового

способу життя

Показники затрат
кількість закладів од. мережа закладів 1 1 0
кільість штатних одиниць од. штатний розпис закладу, 

звітність закладу 23
21,5 -1,5

в т.ч. лікарів од. штатний розпис закладу, 
звітність закладу 9

8,75 -0,25
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється наявністю вакантних посад

Показники продукту
кількість виданих брошур, буклетів, плакатів, тощо од. розрахунок до кошторису 

закладу 30200 35795 5595

кількість надрукованих статей, заміток у ЗМІ та в мережі 
Інтернет

од. планові показники 
закладу

125 203 78

кількість занять, виступів, лекцій од. планові показники 
закладу 44 136 92

^ Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Впровадження електронної системи закупівель через систему Prozorro дало можливість збільшити кількість виготовленої та закупленої поліграфічної 
продукції. Зменшилась кількість друкованих статей за рахунок більш активного залучення інтернет-ресурсів для розміщення більшої кількості 
статей та заміток на популярних сайтах. В зв'язку з участю спеціалістів обласного Центру здоров’я в тренінгах для медичних працівників первинної 
ланки по проекту ВООЗ "НІЗ": профілактика та змійнення здоров'я в Україні, кількість практичних занять, семінарів та лекцій значно збільшилась.

Показники ефективності
кількість виданої продукції на одного працівника од. розрахунок 3355 3977 622

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення показників за рахунок збільшення друкованої продукції
Показники якості

дінаміка кількості видань на одного працівника % статистична звітність 100,0 118,5 18,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Збільшення результативних показників обумовлено впровадженням нових, сучасних методів роботи в закладі.
Аналіз стану виконання результативних показників.

В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми, була збільшена кількість виготовленої та закупленої продукції від 
запланованої кількості, зменшена кількість надрукованих статей за рахунок збільшення кількості статей та заміток , розміщених на інтернет- 
ресурсах.

•Звітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



8 Д ж ерела фінансування інвестиційних проектів у р т р п і  підпрограм

Код Найменування джерел 
надходжень

КИКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 
проекту

загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом

[ 2 і 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за 
видами) * X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

Л.О.Грабович

Л.В.Попішук

С. Г. Макеєва



ЗВ ІТ
про  в и к о н а н н я  п а с п о р та  бю д ж етн о ї п р о г р а м и  м ісц ево го  бю дж ету

с та н о м  на 31.12.2017

1400000_______________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КП КВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департамент охорони здоров 'я Вінницької облдержадміністрації
(К П К В К  МБ) (найменування відповідального виконавця)

1412190 0763 Проведення належної медико-соціальної експертизи (МСЕК)
(К П К В К  М Б) (КФ КВК) І (найменування бю джетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період 
___________________________________________________________________________________________________________________ тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
10684,9 298 10982,9 10610,7 406 11016,7 -74,2 108 33,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412190 0763

Надання обгрунтованих 
висновків щодо наявності 

та рівня стійкості втрати 
працездатності 
освідчуваних осіб

10684,9 298 10982,9 10610,7 406 11016,7 -74,2 108 33,8

Відхилення по загальному 
фонду виникло внаслідок 
економії коштів на оплату 
енергоносіїв; по 
спеціальному фонду за 
рахунок власних 
надходжень, обсяг яких не 
враховується в папорті 
бюджетної програми.

Усього 10684,9 298 10982,9 10610,7 406 11016,7 -74,2 108 33,8

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) за звітний Відхилення Пояснення 

щодо причин 
відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний

Фонд
спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№  з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний 
період 
(касові 

видатки/нада 
ні кредити)

Відхиленн
я

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

1 1412190 Надання обгрунтованих висновків щодо наявності та рівня стійкості втрати працездатності освідчуваних осіб
Показники затрат '

кількість закладів од. мережа закладів 1 1 0

кільість штатних одиниць од. штатний розпис 129,5 124 -5,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад
Показники продукту
кількість проведених освідчень первинно- 
скерованих на МСЕК

од. звітність установи
8000 7669 -331

кількість проведених освідчень, скерованих на 
МСЕК на переосвідчення

од. звітність установи
23000 24111 1111

кількість випадків переходу з групи на групу 
інвалідності *

од. звітність установи
2200 2174 -26

кількість випадків зняття групи інвалідності од. звітність установи 800 449 -351

кількість випадків встановлення первинної 
інвалідності

од. звітність установи
6600 6560 -40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зменшення кількості проведених освідчень первинно-скерованих на МСЕК пояснюється смертністю та міграцією населення. 
Збільшення кількості проведених освідчень, скерованих на МСЕК на переосвідчення пояснюється збільшенням 
внутрішньомереміщених осіб. Зменшення кількості випадків переходу з групи на групу інвалідності пояснюється ефективною 
реабілітацією. Зменшення кількості випадків зняття групи інвалідності пояснюється погіршенням стану здоров'я осіб з інвалідністю. 
Зменшення кількості випадків встановлення первинної інвалідності пов'язано із ефективною реабілітацією.

Показники ефективності 0
кількість проведених освідчень на одного лікаря од. розрахунок 443 443 0

вартість одного освідчення грн. розрахунок 354 354 0
Аналіз стану виконання результативних показників.

Збільшення кількості проведених переосвідчень відбулось в зв'язку з зверненням осіб з інвалідністю для переоформлення 
індивідуальних програм реабілітації; зменшення кількості зняття групи інвалідності в зв'язку з погіршенням стану здоров'я осіб з

інвалідністю.

*3вітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



Д ж е р е л а  ф ін а н су в ан н я  ін в ес ти ц ій н и х  п р о ек т ів  у розр ізі п ід п р о гр ам 3

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X у X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

Л.О.Грабович

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Г о л о в н и й  бу х гал тер

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєеа
(підпис)



1400000

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету 

станом на 31.12.2017

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
{КПКВК МБ) (найменування головного розпорядник*)

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (ндймеиування відповідальною виконаєш)

1412220 0763 Інш і заходи >’ галузі охорони здоров'я
(КПКВК МБ) (КФКВК )І (найменування бюджетно? програм»)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
_________________________________________________ ______________________________________________________ ____________________________________ тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд Спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

189960,098 89282,39965 279242,4977 154643,114 35399.9992 190043,1132 -35316,984 -53882,40045 -89199,38445

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
______________________________________________________ _______________________________________________________________ _______________________ ________________(тис.грн.;

№
з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 
період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
іагальний (|юнд спеціальний

фонд р а ю м загальний фонд спеціальний фонд раюм загальний фонд спеціальний фонд разом
і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1412220 0763
В ст ановлення причин  достовірності 
ненасильницької та насильницької 
смерті

л

31329,66 1692,22 33021,88 31233,534 1898,673 33132,207 -96,126 206,453 110,327

Відхилення по загальному фонду 
виникло внаслідок економії коштів 
на оплату енергоносіїв по 
спеціальному фонду за рахунок 
власних надходж ень, збільшення 
обсягу яких не враховується в 
папорті бюджетної програми.

2 1412220 0763
Інф орм аційно-аналіт ичне забезпечення  
закладів охорони здоров 'я 6407,76 6407,76 6300,033 5,75 6305,783 -107,727 5,75 -101,977

Відхилення по загальному фонду 
виникло за рахунок економії 
коштів по оплаті комунальних 
послуг та енергоносіїв внаслідок 
переукладання договору оренди з 
Вінницьким медичним коледжем, 
по спеціальному фонду за рахунок 
находень у вигляді благодійних 
внесків, грантів та дарунків, обсяг 
яких не враховується в паспорті 
бюджетної програми

3 1412220 0763

Забезпечення зниж ення захворюваності, 
інвалідност і і см ерт ност і н аселення , 
підвищ ення якост і т а еф ект ивност і 
падання м едичної допомоги, забезпечення  
соціальної справедливост і і захист у прав  
громадян на охорону здоров'я, 
проф ілакт ика захворювань

152222,678 12 992,000 165214,678 117109,547 21293,639 138403,186 -35113,131 8301,639 -26811,492

4 1412220 0763

Забезпечення здійснення заходів з 
виконання спільного з  М іж народним  
банком реконст рукції т а розвит ку  
проект у "П оліпш ення охорони здоров'я  
на служ бі у  лю дей "

74598,17965 74598,17965 12201,9372 12201,9372 0 -62396,24245 -62396,24245

Усього 189960,098 89282,39965 279242,49765 154643,114 35399,9992 190043,1132 -35316,984 -53882,40045 -89199,38445 0



6 Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 
період Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення

Пояснення щодо причин відхилення
загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний фонд спеціаіьний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11

Обласна програма"Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 
2016-2020 роки

9 0 3 3 3 ,9 4 9 0 3 3 3 ,9 4 8 7 6 7 4 ,4 3 8 7 6 7 4 ,4 3 -2 6 5 9 ,5 1 0 -2 6 5 9 ,5 1

в тому числі видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 
методом гемодіалізу та медикаменти супроводу, всього

5 1 0 5 4 ,8 5 1 0 5 4 ,8 4 8 6 7 9 ,5 5 4 8 6 7 9 ,5 5 -2 3 7 5 ,2 5 0 -2 3 7 5 ,2 5

Економія коштів виникла внаслідок 
відміни тендерних закупівель через 
оскарження їх результатів ТОВ 
«Евріка-Медікал» Фаундейшен». 
Процедуру було відмінено 
05 12.2017р. Подальше використання 
коштів було неможливе за браком 
часу для проведення нових торгів

з них
- цільові видатки на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу (відповідно до формульного розрахунку медичної 
субвенції на 2017 рік МОЗ України) 4 3  8 8 0 ,7 4 3 8 8 0 ,7 4 3 8 8 0 ,7 4 3 8 8 0 ,7 0 0 0

- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям м Вінниці (передані з бюджету м.Вінниці) 7 3 6 ,8 7 3 6 ,8 7 3 6 ,7 7 3 6 ,7 -0,1 0 -0,1

Відхилення за результатами 
проведення закупівель.

- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Козятинського району (передані з бюджету Козятинського району) 60 ,0 6 0 5 9 ,8 5 9 ,8 -0,2 0 -0 ,2

Відхилення за результатами 
проведення закупівель

- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, 
жителям Вінницького району (передані з бюджету Вінницького району) 5 5 ,6 5 5 ,6 55 55 -0 ,6 0 -0 ,6

Відхилення за результатами 
проведення закупівель.

- видатки на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
5 0 0 ,0 50 0 4 7 1 ,3 50 0 -28 ,7 0 5 0 0

Відхилення за результатами 
проведення закупівель.

Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017- 
2021 роки"

1 5 9 5 6 ,4 12992 2 8 9 4 8 ,4 15 9 5 6 ,0 8 4 12992 2 8 9 4 8 ,0 8 4 -0 ,3 1 6 0 -0 ,3 1 6
Економія коштів утворилась за 

підсумками проведеної процеду ри 
закупівлі.

Цільові видатки для придбання лікарських засобів, виробів медичного 
призначення, лабораторних реактивів для стаціонарних спеціалізованих 
закладів охорони здоров’я, що надають медичну допомогу громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі для 
лікування онкологічних хворих

2 9 2 5 ,9 0 0 2 9 2 5 ,9 2 9 2 5 ,9 2 9 2 5 ,9 0 0 0

Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров'я та 
лікарських засобів для інгаляційної анестезії

7 7 9 ,9 0 0 7 7 9 ,9 766 ,81 766 ,81 -1 3 ,0 9 0 -1 3 ,0 9

Залишок невикористаних коштів • 
13,13 тис.грн. (початковий залишок це 
економія від заку півлі в сумі 3.98 грн. 

якого б не вистачило на закупівлі 1 
флакону, в кінці року булазаключена 

додаткова угода на зменшення 
договору насуму9,153 тис.грн через 

неможливість виконання договору)

Субвенція на придбання медикаментів та виробів медичного призначення для 
забезпечення швидкої медичної допомоги 5 6 7 2 ,4 0 0 5 6 7 2 ,4 5 6 7 2 ,4 5 6 7 2 ,4 0 0 0

Субвенція на придбання ангіографічного обладнання 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 0 0
Субвенція на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 
окремих захворювань 0 ,0 0 0 0 0 0

Субвенція на реформування регіональних систем охорони здоров’я для’ 
здійснення заходів з виконання спільного з Міжнародним банком 
реконструкції та розвитку проекту "Поліпшення охорони здоров'я на службі у 
людей"

0 ,0 0 0 7 4 5 9 8 ,1 7 9 7 7 4 5 9 8 ,1 7 9 6 5 1 2 2 0 1 ,9 3 7 2 1 2 2 0 1 ,9 3 7 2 0 -6 2 3 9 6 ,2 4 2 4 5 - 6 2 3 9 6 ,2 4 2 4 5

Усього 115 6 6 8 ,5 4 0 8 7 5 9 0 ,1 7 9 7 2 0 3 2 5 8 ,7 1 9 6 5 112 9 9 5 ,6 2 4 25 1 9 3 ,9 3 7 138 189,561 -2 6 7 2 ,9 1 6 -62  3 9 6 ,2 4 2 -65  0 6 9 ,1 5 8



Р езу л ь та ти в н і п о к азн и к и  б ю д ж е т н о ї п р о гр а м и  т а  ан ал із  їх  в и к о н а н н я  з а  зв іт н и й  п ер іо д

№ з/п

КПКВК

Назва показника 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
1412220 Зав дан н я  1: В стан овл ен н я  при ч и н  достов ір н ост і н ен аси л ь н и ц ь к о ї та н а си л ь н и ц ь к о ї см ерті

Показники затрат
кількість закладів од. мережа закладів 2 2 0

кількість ш татних одиниць од. штатний розпис установ 418,25 374,75 -43,5
в том у числі

кількість ш татних одиниць, щ о проводять розтини од. штатний розпис установ 68 68 0
кількість ш татних одиниць, що проводять дослідж ення од. штатний розпис установ 56 56 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Розбіжність пояснюється наявністю вакантних посад

Показники продукту 0

кількість проведених розтинів од. планові показники 4353 4421 68

кількість проведених м ікро-гістологічних т а  інш их дослідж ень од. планові показники 18674 17389 -1285
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт. Крім того на кількість розтинів можуть впливати обставини визначені законодавством України (Закон України "Про 
поховання і похоронну справу", Закон України "Основи законодавства України про охорону здоров'я", Кримінально-процесуальний кодекс)

Показники ефективності

кількість проведених розтинів на одного працівника од. розрахунок 64 65 1

кількість проведених дослідж ень на одного працівника од. розрахунок 333 311 -22
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Кількість розтинів та досліджень, які виконуються у підрозділах обласного паталогоанатомічного бюро не підлягає прогнозуванню.ю науково-обгрунтованого планування показників продукту в системі 
бюро практично не може бути, оскільки діяльність бюро визначається обсягом робіт, на які не можна впливати.
Показники обласного бюро судово-медичної експертизи залежать від кількості виконаних експертиз, які надходять від правоохоронних органів та судів, і не регулюються адміністрацією бюро та 
підрозділами.

1412220 З ав д ан н я  2: Ін ф ор м ац ій н о-ан ал іти ч н е забезп еч ен н я  зак л ад ів  охор он и  здор ов 'я

Показники затрат
кількість закладів од. мережа закладів І 0

кільість ш татних одиниць од. штатний розпис установи 76 65,5 -10,5

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Результативні показники визначаються та відповідають фактичному обсягу робіт.

Показники продукту

кільк ість  зв ітних форм од. звітність установ 2294 2664 370



1 2 3 4 5 6 7 8
кількість аналітичних довідок, м етодичних рекомендацій, письмових 
роз'яснень, довідників, інш ої інф ормації од. номенклатура справ установи 2756 2810

54
кількість проведених статистичних ревізій , перевірок, участі у ком плексних 
ком ісіях од. акти статистичних ревізій установи 40 40

0
кільк ість  кураторських виїздів спеціалістів од. накази по особовому складу установи 75 75 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Розбіжності пояснюються реформуванням медичної галузі охорони здоров'я

Показники ефективності 0

кільк ість  кураторських виїздів на одного працівника од. розрахунок 19 19 0

кількість аналітичних довідок, м етодичних реком ендацій , письмових 
роз'яснень, довідників, інш ої інф ормації на одного працівника

од. розрахунок 182 182
0

кількість звітних форм на одного працівника од. розрахунок 152 152 0

Показники якості
К ільк ість  п ідготовлених розпорядчих докум ентів щ одо м ереж і, кадрів, 
д іяльності м едичних закладів, стану зд оров 'я  тощ о од. номенклатура справ установи 30 30

0
Аналіз стану виконання результативних показників.

3 метою перевірки стану медичного обліку в закладах охорони здоров'я, надання методичної допомоги та проведення акредитації закладів протіягом 2017 року фахівцями Центру здійснено 75 кураторських 
виїздів та проведено 40 статистичних ревізій, що повністю відповідає плановим результативним показникам бюджетної програми. Проте, протягом звітного періоду працівникам установи централізовано 
прийнято 2664 звітних форм, розроблено 253 аналітичні довідки та 2557 письмових роз'яснень, методичних рекомендації і довідників, що на 16%, 1,5% та 2% відповідно перевищує планові показники. 
Вказані розбіжності пояснюються реформуванням медичної галузі та збільшенням закладів первинної медичної допомоги на 25%.

1 1 .........  1 ........ Г ~ ........  Т .........

1412220 Зав дан н я  3: Забезп еч ен н я  зн и ж ен н я  захв ор ю ван ості, ін вал ідн ост і і см ер тн ості н асел ен н я , п ідви щ ен н я  якості та еф ек ти вн ост і надан н я  м еди ч н ої 
д о п о м о ги , забезп еч ен н я  соц іал ь н о ї сп р ав едл и вост і і захи сту  прав гром адян  на охор он у  здор ов 'я , проф іл актика захв ор ю ван ь

1412220 Обласна програма"Майбутнє Вінничини в збереженні здоров'я громадян" на 2016-2020роки

Розвиток надання допомоги хворим з неінфекційною патологією, лікування та профілактики серецево-судинних та судинно-мозкових захворювань
Показники затрат
ви датки  на придбання медикаментів та  п ерев’язувальних м атеріалів тис.грн бюджетні призначення 1640,0 1640 0
в т. ч. акталізе тис.грн 977,3 749,6 -227,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення виникло за рахунок залишків препарату станом на 01.01.2017 року

Показники продукту
кількість хворих з поруш енням  мозкового кровообігу , яким  буде надана 
н евідклад на допом ога

осіб розрахунок до кошторису закладу
900,0 906 6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення виникло за рахунок скорочення строків лікування одного хворого.
Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого грн. розрахунок 1,8 1,8 0
Показники якості
досягнення якості л ікування у хворих працездатного віку

повне в ідновлення % статистичні дані 35,1 35,1 0
часткове в ідновлення % статистичні дані 64,9 64,9 0

Аналіз стану виконання результативних показників.



1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 1\ 8
В результаті виконання програми майже всі показники виконані в повному обсязі. Збільшення кількості хворих з порушенням кровообігу, яким буде надана невідкладна допомога, порівняно з плановою 
кількістю, відбулося внаслідок скорочення термінів лікування.

1 1 1

Забезпечення дороговартісними виробами медичного призначення пацієнтів, що знаходяться на стаціонарному лікуванні в нейрохірургічному 
відділенні комунального закладу "Вінницька обласна психоневрологічна лікарня ім. акад.О.І.Ющенка"
Показники затрат

видатки  на придбання виробів медичного призначення тис.грн бюджетні асигнування 500,0 500 0
Показники продукту

К ількість хворих, яким буде проведено ургентне нейрохірургічне втручання
осіб Наказ ДОЗ 5 5

0
Показники ефективності
середня вартість лікування одного хворого тис.грн. розрахунок 100,0 100 0
Показники якості

досягнення якості лікування у хворих працездатного віку
повне відновлення % 60,0 60 0

часткове відновлення % 40,0 40 0
Вірогідність летальності % 0,0 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

В результаті виконання програми всі показники виконані в повному обсязі.

1 1 1
Удосконалення надання онкологічної допомоги дитячому населенню

Показники затрат
О бсяг кош тів для забезпечення препаратам и  х ім іо тер ап ії, супроводж ую чої 
терапії, т а  виробами м едичного призначення

тис.грн.
бюджетні призначення, розпорядження 

голови ОДА від 30.06.2017 №451 7500
7500 0

Показники продукту
кільк ість  первинних хворих у стаціонарі осіб статистична звітність закладу 50 41 -9

кількість пролікованих хворих у стац іонарі із злоякісним и новоутвореннями осіб статистична звітність закладу 340 379 39
кількість ліжко-днів у ц ілодобових стац іонарах для хворих із злоякісним и 
новоутвореннями

осіб статистична звітність закладу 5500
8544 3044

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Розбіжності пояснюються тим, що частина пацієнтів, шо раніше лікувались на четвертинному рівні залишаються лікуватись у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні

Показники ефективності
середня тривалість лікування одного хворого днів статистична звітність закладу 17,7 22,5 4,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Розбіжності пояснюються тим, що частина пацієнтів, шо раніше лікувались на четвертинному рівні залишаються лікуватись у Вінницькій обласній дитячій клінічній лікарні

Показники якості 0
показник післяопераційної летальності % статистична звітність закладу 1,5 0,4 -1,1
рівень виж ивання протягом  року % статистична звітність закладу 52 97,4 45,4
р івень виж ивання протягом  5 років % статистична звітність закладу 60 47,6 -12,4

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Позитивний результат пояснюється достатнім рівнем фінансового забезпечення

Аналіз стану виконання результативних показників.
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В результаті отримання коштів на забезпечення реалізації програми «Майбутнє Вінниччини в збереженні здоров’я громадян на 2016-2020 роки», а саме, на удосконалення надання онкологічної допомоги 
дитячому населенню:
Збільшено кількість пролікованих хворих; збільшився рівень виживання протягом року майже вдвічі; знизився показник післяопераційної летальності.

1 1 1
Протидія епідемії ВІЛ-інфекції та СНЩу
Показники затрат

Видатки на придбання адаптованих молочних сумішей для дітей першого року 
життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями

тис.грн бюджетні призначення 270,3 270,3
0

Видатки на забезпечення амбулаторних хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 
споживачів ін'єкційних наркотиків, препаратами замісної підтримувальної 
терапі ї(дод. 2 до постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 
року №  1303)

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 20 20

0

Забезпечення виконання заходів з інфекційного контролю в закладах охорони 
здоров’я усіх форм власності

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 177,5 177,5
0

Забезпечення вільного доступу до безоплатного консультування та  тестування 
на ВІЛ- інфекцію для населення, передусім для груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, із застосуванням методів 1ФА та швидких тестів на базі 
Центру СНІДу

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 454,3 454,3

0

Проведення досліджень на вірусні гепатити В та С у ВІЛ-інфікованих тис.грн. довідка про зміну асигнувань 54,2 54,2 0
Забезпечення лабораторного супроводу перебіг ВІЛ-інфекції та моніто-ринг 
ефективності APT

тис.грн. зміни асигнувань 8,1 8,1
0

Забезпечення дослідження зразків крові призовників, військовослужбовців та 
студентів військових навчальних закладів методом 
імунохемілюмінесцентного аналізу(ІХЛА) на гепатити В та С

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 189,8 189,8

0

Забезпечення лікування та медикаментозної профілактики опортуністичних 
інфекцій, супутніх захворювань (туберкульозу, інфек-цій,що передаються 
статевим шляхом, вірусних гепатитів), ускладнень ВІЛ-інфекції та хвороб, 
зумовлених ВІЛ, у ВІЛ-інфікованих осіб -  стаціонарних хворих.

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 274,4 274,4

0

Забезпечення специфічного противірусного лікування пацієнтів з хронічними 
гепатитами В та С, що мають виражений ступінь фіброзу/циррозу (F3/F4) на 
базі Гепатологічного Центру МКЛ №1 м.Вінниця

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 431,4

431 -0,4

Забезпечення запровадження тендерного підходу під час надання послуг 
людям, які живуть з ВІЛ та представникам груп підвищеного ризику щодо 
інфікування ВІЛ, в тому числі споживачів ін'єкційних наркотиків

тис.грн. довідка про зміну асигнувань 100

99 -1
Чоловіки тис.грн. 65,9 65,9 0
Ж інки тис.грн. 34,1 33,1 -1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється ьтим, що залишок коштів менше вартості упаковки препарату

Показники продукту
М олочна адаптована суміш для дітей від 0 міс. до 6 міс. уп. стандарт забезпечення 1082 1082 0
М олочна адаптована суміш для дітей від 7 міс. до 12 міс. уп. стандарт забезпечення 446 446 0
Наркотичний препарат бупрен 2 мг уп. стандарт забезпечення 42 42 0
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Копегус (рибавірин) -  таблетки упак. стандарт лікування 37 37
0

Совалді (софосбувір) -  таблетки, вкриті плівковою оболонкою, 400 мг по 28 
таблеток у  флаконі, по І флакону в картонній оболонці упак. стандарт лікування 26 26

0

Проведення профілактичних послуг, в тому числі

для споживачів ін'єкційних наркотиків (СІН), з них кількість осіб 177 177
0

чоловіки кількість осіб стандарт лікування 154 154 0

жінки кількість осіб стандарт лікування 23 23 0

чоловікам, які мають секс з чоловіками (ЧСЧ) кількість осіб стандарт лікування 143 143
0

особам, які надають сексуальні послуги за винагороду (РКС) (жінки) кількість осіб стандарт лікування 143 143
0

Показники ефективності

Кількість ВІЛ-інфікованих дітей до року забезпечених адаптованими 
молочними сумішами

осіб статистичний звіт закладу 60 60
0

Кількість споживачів ін’єкційних наркотиків, переведених на замісну 
підтримувальну терапію

осіб статистичний звіт закладу 1 1
0

Виконання заходів інфекційного контролю шляхом забезпечення засобами 
захисту від інфікування на ВІЛ/СНІД та інших соціально -  небезпечних 
хвороб

кількість осіб первинні дані бухобліку закладу 48 48
0

Проведення тестування населення, насамперед груп ризику на ВІЛ-інфекцію
Кількість

досліджень
розрахунок 15360 15360

0
Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у ВІЛ/СНІД 
хворих

кількість осіб статистичний звіт закладу 6628 6628
0

Охоплення послугами діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторингу 
ефективності APT

Кількість
досліджень

стандарт досліджень 600 600
0

Охоплення послугами з діагностики вірусних гепатитів В та С у призовників, 
військовослужбовців та студентів військових навчальних закладів

кількість осіб статистичний звіт закладу 2400 2400
0

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих охоплених лікуванням 
від вірусних гепатитів В та С

кількість осіб Вибірка історій хвороби закладу 8 8
0

Охоплення лікуванням пацієнтів хворих на гепатити В та  С кількість осіб звітна інформація гепатологічного центру 7 7 0

Питома вага охоплених профілактичними послугами споживачів ін'єкційних 
наркотиків, чоловіків, які мають секс з чоловіками, осіб, що надають 
сексуальні послуги за винагороду, із загальної кількості на обліку

% щорічні звіти ГО 7 7

0

Показники якості
Зменшення ризику передачі ВІЛ від матері та дитини, шляхом штучного 
вигодовування 60 дітей до року згідно клінічного протоколу "Попередження 
передачі ВІЛ від матері до дитини", затвердженого наказом МОЗ України 
№ 716

% статистичний звіт закладу 100 100

0
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Охоплення споживачів ін'єкційних наркотиків програмами замісної терапії
% статистичний звіт закладу 100 100

0

Підвищення рівня безпеки послуг з профілактики, діагностики та лікування 
ВІЛ-інфекції та інших соціально -  небезпечних хвороб

% розрахунок 100 100
0

Виявлення нових випадків ВІЛ-інфекції на ранніх стадіях у різних категорій 
населення згідно клінічного протоколу "Про удосконалення добровільного 
консультування і тестування на ВІЛ-інфекцію", затвердженого наказом МОЗ 
України №415

% статистичний звіт закладу 100 100

0

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та 
С у ВІЛ/СНІД хворих

% розрахунок 100 100
0

Підвищення рівня діагностики перебігу ВІЛ-інфекції та моніторінгу ' 
ефективності APT

% розрахунок 100 100
0

Підвищення рівня доступності послуг з діагностики вірусних гепатитів В та 
С у призовників, військовослужбовців та студентів військових навчальних 
закладів

% розрахунок 100 100
0

Охоплення ВІЛ-інфікованих осіб-стаціонарних хворих лікуванням від 
вірусних гепатитів В і С

% розрахунок 100 100
0

Підвищення ефективності процесу лікування хворих на гепатити В та С
% розрахунок 32-100 в залежності 

від схеми 100
0

Охоплення профілактичними послугами осіб з груп ризику ( СІН,ЧСЧ, РКС) 
від запланованих

% акт виконання послуг 100 100
0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Усі заплановані показники виконані на 100%. За рахунок проведених процедур закупівлі через електронну систему закупівель «ProZorro» отримана економія по медикаментах -  0,4 тис.грн. Профілактичні 
послуги для окремих соціальних груп для профілактики та нерозповсюдження ВІЛ-інфекції/СНІДу були закуплені дешевше ніж передбачалось на 1,0 тис.грн.

1 1 1
Придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
Показники затрат

обсяг коштів на придбання фактору коагуляції крові для хворих на гемофілію
тис.грн. бюджетні призначення 300

299,53 -0,47
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Передбачені програмою кошти використані: залишок в сумі 470 грн., обумовлений економією, що не дозволяє закупити одиницю препарату.

Показники продукту
VIII фактор коагуляції крові фл. розрахунок до кошторису 60 60 0
Показники ефективності

Загальна кількість хворих на гемофілію, що потребує лікування осіб Внутрішній облік хворих закладу 74 74 0

кількість хворих на гемофілію, що зможуть бути забезпечені на виділену суму 
коштів

осіб розрахунок 9
18 9

Показники якості

рівень попередження смертності хворих з дефіцитом VIII фактору коагуляції 
від кровотеч (від загальної кількості хворих, що потребують лікування)

% Стандарти лікування 12,2
24,3 12,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
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За рахунок виділених коштів забезпечено лікування по 1 епізоду кровотечі з метою її зупинення у 18 хворих. Доза 8 фактору залежить від важкості кровотеч , тому доза була зменшена за медичними 
показами, що дало змогу забезпечити більшу кількість хворих

Аналіз стану виконання результативних показників.
Досягнута основна мета -  попередження смертності від кровотеч у 18-х хворих з 74(24,3%), які знаходяться на обліку з дефіцитом VIII фактору коагуляції. Рівень попередження смертності хворих 
має позитивну динаміку за рахунок забезпечення лікуванням більшої кількості хворих.

1 1 1
Придбання ендопротезів великих суглобів
Показники затрат

обсяг асигнувань виділених на придбання ендопротезів великих суглобів
тис.грн. бюджетні призначення 1496,94

1469,08 -27,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Неможливість використання економії коштів на придбання суглобу цементної версії через брак часу для проведення нової закупівлі.

Показники продукту

кількість хворих, яким  буде проведено оперативне втручання
осіб

Внутрішній облік хворих, які потребують 
ендопротезування 35 28 -7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення становить 7 осіб, так як закупівля ендопротезів відбулась у листопаді-грудні. Планові операції призначено на 1-й квартал 2018 року.

Показники ефективності

середні витрати  на проведення оперативного втручання одному хворому
тис.грн. розрахунок 42,77

42.77 0
Показники якості
відновлення працездатності у працю ю чих хворих за  рахунок імплантації 
кульш ових та  колінних суглобів

% Стандарти лікування 90
90 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
Завдяки виконанню програми забезпечено надання високоспеціалізованої ортопедо-травматологічної допомоги 28 хворим.Забезпечено покращення якості життя пацієнтів за рахунок відновлення функцій 
кульшових і колінних суглобів -  можливість ходити у 25 хворих, відновлення працездатності у працюючих х в о р и х -у  24.

1 1 1
Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом гемодіалізу
Показники затрат

О бсяг асигнувань на придбання витратних м атеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом  гемодіалізу

тис.грн.
бюджетні призначення, зміни відповідно до 
розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 

№708
49702,4

47356,75 -2345,65
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів виникла внаслідок відміни тендерних закупівель через оскарження їх результатів ТОВ «Евріка-Медікал» Фаундейшен». Процедуру було відмінено 05.12.2017р. Подальше використання коштів було 
неможливе за браком часу для проведення нових торгів

Показники продукту
загальн а кількість осіб, щ о потребує гемодіалізу осіб Реєстр хворих 258 325 67
кількість хворих на хронічну ниркову недостатність, щ о можуть бути 
заб езпечені л ікуванням  методом  гемодіалізу

осіб розрахунок до кошторису 216
286 70

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Протягом року збільшився реєстр хворих які перебувають на обліку проліковано за рахунок залишків минулого року та 20% угод.

Показники ефективності

середні витрати  на забезпечення л ікуванням  одного хворого тис.грн. розрахунок 222,2 222,2 0
Показники якості
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Збільшення продовжуваності життя хворих більше одного року (від 
кількості хворих, що будуть забезпечені лікуванням)

% Стандарти лікування 85
85 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
За рахунок профінансованих асигнувань адекватним діалізом згідно стандартів забезпечено 286 хворих. 
Досягнута основна мета гемодіалізу -  забезпечення тривалості життя хворих терміном більше 1-го року у 85%.

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям м. Вінниці
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям м.Вінниці

тис.грн.
бюджетні призначення відповідно до 
розпорядження №207 від 23.03.2017 736,8

736,7 -0,1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.

Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів м.Вінниця, що потребують медикаментів 
супроводу

осіб Реєстр хворих 69
69 0

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
осіб розрахунок до кошторису 69

69 0
Показники ефективності
середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 10,68 10,68 0
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
Забезпечено в 100% 69 хворих медикаментами і матеріалами при проведенні гемодіалізу.

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Козятинського району
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Козятинського району

тис.грн.
розпорядження від 20.04.2017 №277, 

розпорядження голови ОДА від 27.07.17 
№524

60

59,8 -0,2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.

Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Козятинського району, що потребують 
медикаментів супроводу

осіб Реєстр хворих 10
10 0

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
осіб розрахунок до кошторису 10

10 0
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 6 6 0
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечений якісний гемодіаліз у хворих з хронічною нирковою недостатністю на 100%

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі, жителям Вінницького району
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Показники затрат

Обсяг асиг нувань на придбання медикаментів супроводу хворим на 
гемодіалізі, жителям Вінницького району

тис.грн.
бюджетні призначення відповідно до 

розпорядження голови ОДА від 31.05.2017 
р. №373

55,6
55 -0,6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок коштів від проведення закупівель, які неможливо було використати за цільовим призначенням.

Показники продукту
Загальна кількість осіб-жителів Вінницького району, що потребують 
медикаментів супроводу осіб Реєстр хворих 18 18 0

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
осіб розрахунок до кошторису 18

18 0
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 3,09 3,06 -0,03

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення за результатами проведення закупівель.

Показники якості
Забезпечення безпечної процедури гемодіалізу % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечено в 100% 6 хворих медикаментами і матеріалами при проведенні гемодіалізу.

Придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання медикаментів супроводу хворим на гемодіалізі
тис.грн. бюджетні асигнування 500

471,3 -28,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія за результатами проведення електронних торгів

Показники продукту

Загальна кількість осіб, що потребують медикаментів супроводу
осіб Реєстр хворих 82

82 0

Кількість осіб, яким можуть бути забезпечені медикаменти супроводу
осіб розрахунок до кошторису 82

82 0
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 6,1 6,1 0
Показники якості
Забезпечення безпечної процедури діалізу % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечений якісний гемодіаліз у хворих з хронічною нирковою недостатністю. Забезпечено 100% хворих медикаментами і матеріалами супроводу.

Придбання витратних матеріалів для лікування хворих на хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу
Показники затрат

Обсяг асигнувань на придбання витратних матеріалів для лікування хворих на 
хронічну ниркову недостатність методом перитонеального діалізу

тис.грн.
бюджетні призначення, рішення сесії № 

436 від 18.07.2017, розпорядження голови 
ОДА від 05.12.2017 №876

16650

16531,14 -118,86
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
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Економія коштів утворилась за підсумком укладення додаткових угод на зменшення вартості лікарських засобів внаслідок зміни курсу долару.
Показники продукту
загальн а кількість осіб, щ о потребує д іалізу осіб Реєстр хворих 74 74 0

кількість осіб, що мож е бути заб езпечена л ікуваннам  методом 
перитонеального д іалізу

осіб розрахунок до кошторису 51
65 14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Більша кількість хворих може бути забезпечена за рахунок залишків.За рахунок профінансованих видатків для придбання засобів (продукту) для перитонеального діалізу 65 хворих на ХНН були 
забезпечені адекватним діалізом.

Показники ефективності

середні витрати на забезпечення л ікукванням  одного хворого тис.грн. розрахунок 329,41 329,41 0
Показники якості

Збільш ення продовж уваності ж иття хворих б ільш е одного року (від  кількості 
хворих, щ о будуть забезпечені л ікуванням )

% Стандарти лікування 85
85 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Основною метою виконання заходу - є забезпечення тривалості життя пацієнтів, що знаходяться на перитонеальному діалізі терміном 1 рік 
забезпечено тривалість життя більше 1 року. (84,6%).

і більше. 3 65 хворих, що знаходились на діалізі у 55

Придбання медикаментів супроводу хворим на перитонеальному діалізі, жителям Вінницького району
Показники затрат

О бсяг асигнувань на придбання медикам етів супроводу хворим на діалізі, 
ж ителям  В інницького району

тис.грн.
бюджетні призначення відповідно до 

розпорядження голови ОДА від 31.05.2017
р. №373

12,4

9,5 -2,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення утворилось в результаті закупівель через систему "Prozoro”
Показники продукту

загальн а кількість осіб  - ж ителів В інницького району, що потребує 
медикам ентів супроводу

осіб Реєстр хворих 4
4 0

кількість осіб, щ о може бути забезпечені м едикам енти  супроводу осіб розрахунок до кошторису 4 4 0
Показники ефективності

середні витрати на забезпечення одного хворого тис.грн. розрахунок 3,1 2,4 -0,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення утворилось в результаті закупівель через систему "Prozoro"

Показники якості
Забезпечення безпечної процедури діалізу % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Показники виконані в повному обсязі
1 1 1

Придбання лікарських засобів хворим з пересадженими органами
Показники затрат
О бсяг асигнувань на придбання л ікарських  засобів  хворим  з пересадж еним и 
органам и

тис.грн. бюджетні призначення 2317,36
2225,14 -92,22

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Профінансовані видатки на придбання препаратів -  імуносупресорів прографу, міфортику, сандімуну та сертикану для хворих з трансплантованою ниркою на суму 2225,14 тис.грн. Економія утворилась за рахунок 
зменшення вартості за умовами договору.

Показники продукту | | I I I
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к ільк ість  хворих,з пересадж еним и органами, щ о потребую ть забезпечення 
л ікарськи м и  засобам и

осіб Реєстр хворих 35
35

Показники ефективності

забезпечення хворих, які перенесли трансплантацію , м едикам ентам и % розрахунок 100 100 0

П оказники якості
зах и ст  трансплантатів від  відторгнення % Стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

100% хворих, які перенесли трансплантацію нирки, забезпечено захист трансплантатів від відторгнення та забезпечено необхідними препарати супроводу
1 1 1

Придбання препаратів невідкладної допомоги у разі кровотечі роділь та породіль в акушерському стаціонарі обласної лікарні
Показники затрат
обсяг асигнувань на придбання препаратів невідкладної допом оги у разі 
кровотеч і роділь т а  породіль

тис.грн. бюджетні призначення 200
199,84 -0,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів в результаті проведених закупівель.

Показники продукту
кільк ість  хворих, що будуть забезпечені стандартним  набором м едикам ентів у 
р азі кровотечі

осіб Внутрішній облік хворих закладу 23
29 6

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення утворилось за рахунок залишків

Показники ефективності
середні витрати на надання невідкладної допом оги  в одному випадку 
кровотечі тис.грн. розрахунок 8.7

8,7 0
Показники якості *

забезпечення зупинки кровотечі та  подальш ого ж иття пацієнтам % Стандарти лікування 100 100 0
Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечена зупинка маткової кровотечі та подальше життя у 29 пацієнтів (100%), в яких виникли вказані стани.

1 1 1
Придбання лікарських засобів для лікування дихальних розладів у  новонароджених

Показники затрат
О бсяг кош тів на придбання л ікарських засобів для лікування ди хальних  
р озлад ів  у новонародж ених

тис.грн. бюджетні призначення 241,5
241,4 -0,1

П ри родн і ф осф оліпіди 120 м г по 1,5 мл. фл. стандарти лікування 18 16 -2
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Розбіжності пояснюються збільшенням вартості одного флакону

Показники продукту
кільк ість  новонародж ених дітей, що можуть бути забезпечені л ікарським  
засобом

осіб стандарти лікування 9
9 0

Показники ефективності

П ри дбан ня медикам ентів з розрахунку н а  одну недонош ену дитину 2ф л/дит.
фл. стандарти лікування 2

2 0

Показники якості

Забезпечення подальш ого ж иття м алю ків, в яких  виникнуть вказані стани
% стандарти лікування 85

85 0
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Аналіз стану виконання результативних показників.

В 9 новонароджених недоношених дітей забезпечено подальше життя. Попереджена можлива летальність новонароджених, з ризиково малою вагою, від дихальних розладів. Препарати використані 
ефективно.

1 1 1
Придбання очних протезів для хворих з анофтальмом
Показники затрат

обсяг асигнувань на придбання очних протезів для хворих з аноф тальмом
тис.грн. бюджетні призначення 31,6

31,6 0

кількість очних протезів , щ о будуть придбані шт. стандарти лікування ЗО 32 2
Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Передбачені програмою кошти повністю використані. Було придбано ЗО звичайних (іротезів За рахунок економії закуплено 2 малорозмірних протези.

Показники продукту
кількість хворих з аноф тальм ом  у яких будуть використані протези осіб стандарти лікування 30 1 -29

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Закупівля проведена у грудні місяці 2017 року, протягом року використані залишки попереднього року. Протези в кількості 31 шт. будуть використані у 2018році.

Показники ефективності
середні витрати на протезування одного хворого з анофтальмом тис.грн. розрахунок до кошторису 1,1 1,1 0

Показники якості
Забезпечується протезування хворих з анофтальмом % стандарти лікування 100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечення косметичного ефекту внаслідок енуклеації хворим, буде забезпечуватись у 2018 році. 
Якість протезів забезпечує максимальний ефект стандарту якості. Забезпечено 100% хворих.

1 1 1
Є

Придбання наборів розхідних матеріалів для проведення операцій з приводу катаракти
Показники затрат
обсяг асигнувань на придбання наборів розхідних матеріалів для проведення 
операцій  з приводу катаракти

тис.грн. бюджетні призначення 250
239,59 -10,41

кількість наборів для проведення операцій  з приводу катаракти- 
факоем ульсікації з ім платанцією  м ’якої ІОЛ

шт. стандарти лікування 60
46 -14

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок коштів після проведення тендерних закупівель, проведених у грудні 2017 року, який неможливо було використати за призначенням через обмежений час .Вартість наборів збільшилась в порівнянні з запланованою. 
Необхідні набори з IOJI отримані за результатами закупівель лише 28.12.2017року, в зв’язку з чим не було можливості для їх використання

Показники продукту

кількість проведених операцій  факоем ульсікації з імплатанцією  м ’яко ї ІОЛ
операцій стандарти лікування 60

7 -53
Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Необхідні набори з ІОЛ отримані за результатами закупівель лише 28.12.2017року, в зв’язку з чим не було можливості для їх використання

Показники ефективності
середні витрати  на проведення одн ієї операції тис.грн. розрахунок 4,2 4,2 0

Показники якості
забезпечення м алоінвазивної сучасної техніки операцій, покращ ення рівня 
ж иття

%пацієнтів стандарти лікування 100
100 0

Аналіз стану виконання результативних показників. •



1 2 3 4
5 6 7

Надана ефективна допомога за рахунок виконаних оперативних втручань у 7 хворих, внаслідок чого була відновлена здорова функція в 100% прооперованих, що підтверджено відновленням зорової 
функції і поліпшення якості життя. Проведення оперативних втручань для інших хворих планується на січень -  березень 2018р.

1 1 1
Забезпечення лікувальним харчуванням дітей хворих на фенілкетонурію
Показники затрат
В идатки  на закупівлю  лікувального харчування тис.грн. бюджетні призначення 1679,6 1673,73 -5,87

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів створилась за результатами тендерних закупівель, на дану суму не було можливості провести додаткову закупівлю.

Показники продукту
кількість дітей, що потребую ть лікувального харчування осіб Внутрішній облік хворих закладу 37 37 0

Показники ефективності '
кількість дітей, що змож уть отрим ати  л ікувальне харчування осіб стандарти лікування 37 37 0

Показники якості

Забезпечення активного ж иття т а  подальш ого норм ального розвитку дітей, із 
загальної кількості д ітей, щ о потребую ть лікувального харчування

% стандарти лікування 92,5
92,5 0

Забезпечення відсутності клінічних проявів хвороби у д ітей, щ о отрим ую ть 
харчування

% стандарти лікування 67,7
67,7 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Забезпечено активне життя та подальший нормальний розвиток у 92,5% дітей зі 100% хворих на ФКУ. Отримання лікувального харчування забезпечує відсутність клінічних проявів хвороби у 67,7% зі 
100%, що отримують харчування.

1 1 1
Придбання кардіовиробів
Показники затрат
Видатки на закупівлю  кардіовиробів тис.грн. бюджетні призначення 1651,74 1653,9 2,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Кошти використані за рахунок економії від проведеної закупівлі кардіовиробів для жителів Вінницького району та не перевищують загальну суму виділених асигнувань на придбання кардіовиробів.

Показники продукту
1.К ількість хворих з патологією  захворю вання периф еричних судин, яким 
буде надано допомогу.

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

10
10 0

2. К ількість хворих, яким  буде покращ енно ж иття зі стаб ілізац ією  
артеріального тиску за  рахунок ш тучних водіїїв ритм у серця

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

20
10 -10

3.К ількість хворих у яких будуть встановлені м еханічних клапанів серця 
таоксигенаторів для дорослих

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

13
6 -7

4 .К ількість хворих з патологією  тром боем болія легеневої артерії, яким  буде 
надано м едичну допом огу

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

5
3 -2

5.К ількість хворих на атеросклероз судин на атеросклероз судин, яким буде 
надано допомогу

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

18
18 0

6 .К ількість хворих, яким  буде надано м едичну допом огу за  рахунок 
встановлення судинних протезів

осіб
Внутрішній облік хворих закладу

60
39 -21

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Не використано закуплений продукт через проведення закупівлі в грудні, придбана кількість флаконів використана для хворих в іншій кількості за медичними показниками, до одного хворого застосовано 
більше ніж 1 судинний протез. Не використання окремих виробів медичного призначення (оксигенаторів, наборів для стентування периферійних артерій, судинних протезів) та медикаментозних засобів 
(алпростадил, актілізе) обумовлено ти, що останні надходження вказаної продукції в лікарню датовані жовтнем 2017 року. Залишки будуть використані упродовж 2018 року.

Показники ефективності



1 2 3 4 5 6 7 8

1. С ередні витрати  на одного хворого з патологією  захворю вання 
периф еричних судин

тис.грн.
розрахунок

23,4
23,4 0

2. С ередні витрати  на стабілізацією  артеріального тиску  одного хворого за 
рахунок ш тучних водіїїв  ритм у серця

тис.грн.
розрахунок

23
20,9 -2,1

3 С ередні витрати  н а  придбання механічних клапанів т а  оксигенаторів з 
розрахунку на одного хворого

тис.грн.
розрахунок

29,36
29,36 0

4 .С ередні витрати  на лікування одного хворого з патологією  тром боем болія 
легеневої артерії

тис.грн.
розрахунок 40 40 0

5 .С ередні витрати  на придбання препарату алпростадил з розрахунку на 
одного хворого на атеросклероз судин ниж ніх кінцівок

тис.грн.
розрахунок 2,8 2,8 0

6 .С ередні витрати  на встановлення суддиних протезів на одного хворого
тис.грн.

розрахунок 5 8,5 3,5
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється зміною вартості виробу, збільшенням кількості встановлених протезів одному хворому.

Показники якості

1.Зм енш ення травм атичності та зб ільш ення дистанції ходьби, зменш ення 
больового синдрому у хворих з патологією  захворю вання періф ерічних судин.

%
стандарти лікування

100
100 0

2 .П опередж енні передчасної смерті від серцево-судинних хвороб: с-м М органі- 
Едамса-С токса.

%
стандарти лікування

63
63 0

Зм енш ення серцевої недостатності, кількості інсультів, гострої коронарної 
недостатності.

%
стандарти лікування

90
90 0

3. Зм енеш ення к ількості летальних випадків % стандарти лікування 30 33 3

4. попередж ення розвитку  тромбоемболії % стандарти лікування 100 100 0

попередж ення розвитку важ ких форм хронічної венозної недостатності ниж ніх 
кінцівок

%
стандарти лікування

60
60 0

5. зб ільш ення дистанцій  ходьби, змеш ення больовго синдрому % стандарти лікування 72,2 72,2 0

зм енш ення кількості ампутацій кінцівок 5 хворим  (27,7% ) % стандарти лікування 27,7 27,7 0

6. зб ільш ення ди стан ції ходьби та  зменш ення больового синдром  у хворих
%

стандарти лікування
85

85 0

зм енш ення ам путації кінцівок у хворих % стандарти лікування 10 15,3 5,3
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Рівень зменшення ампутації кінцівок має позитивну дінаміку

Аналіз стану виконання результативних показників.
Придбання і вчасне застосування вказаних кардіовиробів та медикаментозних засобів забезпечили необхідну якість лікування у вигляді:
- збільшення дистанції ходьби у хворих у 72,2% випадків;
- зменшення кількості ампутацій кінцівок у 27,7% випадків;
- зменшення кількості летальних випадків у хворих з некомпенсованою серцевою патологією в 335 випадків (7хворих);
- зменшення ознак серцевої недостатності у 9 хворих та епізодів втрат свідомості у 2-х хворих;
- зменшення ознак ішемії нижніх кінцівок у 3-х хворих;
- попередження розвитку тромбоемболії-важ ких форм у 10 хворих та хронічної венозної недостатності нижніх кінцівок у 4-х хворих,
-збільш ення дистанції ходьби хворими внаслідок зменшення больового синдрому у 85% випадків (ЗЗхворих), та зменшення кількості ампутацій нижніх кінцівок у 7-ми хворих.

Придбання кардіовиробів для хворих жителів Вінницького району
Показники затрат

Видатки на закупівлю кардіовиробів тис.грн.
розпорядження голови О Д А  від З і .05.2017 

р. №373 32 2 8 ,7 -3 ,3
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Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок коштів від проведення закупівель, який неможливо було використати за цільовим призначенням.

Показники продукту

кількість хворих яким  будуть встановлені м еханічні клапани серця та  
оксигенатори для дорослих

осіб
внутрішній облік хворих

1
1 0

Показники ефективності

середні витрати на придбання м еханічних клапанів серця та  оксигенаторів з 
розрахунку на одного хворого

тис.грн.
розрахунок

32
28,7 -3,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Зменшення вартості за результатами проведення закупівель в системі Прозоро

Показники якості

зм енш ення серцевої недостатності, к ількості інсулінів, гострої коронарної 
недостатності

%
стандарти лікування

90
90 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
Показники виконані на 100%

Придбання препаратів для онкогематологічних хворих
Показники затрат

видатки на закупівлю  препаратів для онкогематологічних хворих тис.грн. бюджетні асигнування 474 451,13 -22,87
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Профінансовані видатки використані за результатами тендерних закупівель на 95,2%. Утворену економію неможливо було використати через брак часу для оголошення нових закупівель. По угоді за 
тендерними закупівлями не ввезений препарат бендамустін до 28.12.2017 р

Показники продукту
придбання препаратів цитостатичної терап ії т а  терап ії супроводу для 
лікування онкогематологічних хворих

флакони
розрахунок до кошторису

320
320 0

Показники ефективності

забезпечення хворих л ікарським и засобам и для проведення х ім іотерапії та  
терап ії супроводу

осіб
стандарти лікування

60
60 0

Показники якості

попередж ення см ертності у онкогематологічних хворих та  покращ ення 
доступу до сучасних еф ективних л ікарських засобів

%
стандарти лікування

60
60 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
На вказану суму закуплено 11 видів онкогематологічних препаратів. За виділені за програмою кошти попереджено смертність у 60 онкологічних хворих за рахунок покращення доступу до сучасних 
ефективних лікарських засобів, підвищення ефективності лікарської допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону здоров’я, збільшення тривалості їх життя.

Забезпечення клініко-біохімічноїлабораторії ВОКВЕЦ лабораторними препаратами та витратними матеріалами до біохімічних аналізаторів

Показники затрат
видатки  на придбання лабораторних реактивів та  витратних м атеріалів до 
біохім ічних аналізаторів

тис.грн.
розрахунок 1208,67 1208,67 0

Показники продукту'

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів  та  витратних  м атеріалів 
до  біохім ічних аналізаторів

набір
розрахунок 210 170 -40

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами



1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 1\ 8
Відхилення пояснюється підвищенням цін на лабораторні реактиви

Показники ефективності

проведення хворим  на цукровий діабет лабораторних дослідж ень К-ть досліджень розрахунок 39050 112130 73080
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється заміною структури закуплених наборів для лабораторних досліджень

Показники якості 0

забезпечення лабораторним и препаратами т а  витратним и м атеріалам и до 
б іохім ічних аналізаторів

%
розрахунок 21 19 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється підвищенням цін на лабораторні реактиви

Аналіз стану виконання результативних показників.
У 2017 році було закуплено 170 наборів лабораторних реактивів на суму 1208,68 тис.грн., що дало змогу провести 112130 лабораторних досліджень хворим на цукровий діабет (19% від потреби)

Забезпечення надання педіатричної допомоги хворим на цукровий діабет жителям Вінницької області
Показники затрат
видатки  на придбання витратних м атеріалів т а  інструм ентарію  для надання 
подіатричної допом оги хворим на цукровий д іабет

тис.грн.
розрахунок

24,27
24,27 0

Показники продукту
кількість придбаних витратних м атеріалів для надання подіатричної допом оги 
хворим  на цукровий діабет

набір
розрахунок

1357
1357 0

Показники ефективності
забезпеченність витратним и м атеріалам и та  інструм ентарієм  для надання 
подіатричної допом оги кворим  на цукровий д іабет

К-ть досліджень
розрахунок

1885
1885 0

Показники якості
забезпеченність витратним и матеріалами та  інструм ентарієм  для надання 
подіатричної допом оги хворим  на цукровий д іабет

%
розрахунок

50
50 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
У 2017 році на забезпечення надання подіатричної допомоги було виділено 24,27 тис.грн. на які було закуплено витратні матеріали та інструментарій для подіатричного кабінету ВОКВЕЦ. У 2017 році 
подіатричну допомогу отримало 1185 хворих.

Придбання лабораторних реактивів для проведення клініко-діагностичних дослідженнь хворих на орфанні захворювання
Показники затрат
ви датки  на придбання лабораторних реактивів тис.грн. | розрахунок | 200 200 0
Показники продукту

кількість придбаних наборів лабораторних реактивів набір розрахунок 30 ЗО 0
Показники ефективності

проведення хворим  на цукровий діабет лабораторних дослідж ень К-ть досліджень
розрахунок

2060 2060 0
Показники якості

забезпечення лабораторним и препаратами т а  витратним и м атеріалам и до 
б іохім ічних аналізаторів

%
розрахунок

72
72 0

Аналіз стану виконання результативних показників
Кожен рік хворі на орфанні захворювання повинні проходити різні лабораторні дослідження. У 2017 році було виділено 200,0 тис.грн. на придбання лабораторних рег 
діагностичних досліджень хворих на орфанні захворювання у Вінницькій області. На ці кошти було придбано ЗО наборів лабораторних реактивів, що дало змогу пров

ктивів для проведен 
гсти 2060 досліджені

зя клініко-

Придбання лікарських препаратів для хворих на орфанні захворювання у  Вінницькій області
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Показники затрат
ви д ітки  на придбання препаратів для л ікування хворих на орфанні 
захворю вання

тис.грн.
розрахунок

489,06
489,06 0

Показники продукту

кільк ість  придбаних препаратів для л ікування хворих н а  орфанні 
захворю вання

набір
розрахунок

18
18 0

Показники ефективності

забезпеченність пацієнтів хворих на орф анні захворю вання м едичними 
препаратам и

К-ть пацієнтів
розрахунок

5
5 0

Показники якості

забезпеченність пацієнтів хворих на орф анні захворю вання медичним и 
препаратам и

%
розрахунок

0,5
0,5 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2017 році було закуплено 18 упоковок препарату "Соматулін Аутожель" для лікування 5 хворих на акромегалію та гіпофізарний гігантизм. Це склало лише 5% потреб хворих на це захворювання.

Удосконалення надання онкологічної допомоги дорослому населенню

Показники затрат

п ередбачений обсяг кош тів на забезпечення орган ізац ії л ікування хворих на 
р ак  щ итоподібної залози радіоактивним  йодом на початку року

тис.грн. бюджетні призначення 500
-500

обсяг кош тів, переданий за  трансф ертною  угодою  (договір №1 від 15 лю того 
2017 року) у вигляді інш ої субвенції до Л ьвівського  обласного бю дж ету, для 
н адання м едичної допом оги хворим  В інницької області, які л ікую ться у 
Л ьвівськом у Держ авному онкологічном у регіональном у лікувально- 
д іагностичном у центрі

тис.грн.

розпорядження голови 
облдержадміністрації від 01.03.2017 року 
№136 "Про внесення змін до обласного 
бюджету на 2017 рік", розпорядження 

голови ОДА від 11.10.2017 року Х°708 "Про 
внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік", акти виконаних робіт

650 559,1 -90,9

уточнений обсяг кош тів на забезпечення орган ізац ії л ікування хворих на рак 
щ итоподібної залози радіоактивним  йодом

тис.грн. довідка про зміни 0
0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.

Показники продукту
кількість хворих, які отрим ую ть л ікування рад іоактивним  йодом пацієнти статистична звітність закладу 79 67 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.

Показники ефективності

лікування хворих на рак  щ итовидної залози  згідно  протоколу лікування пацієнти статистична звітність закладу 79
67 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.
Показники якості
продовж ить безрецедивний період т а  три вал ість  ж иття хворих, перехворівш их 
н а  рак  щ итовидної залози

пацієнти статистична звітність закладу 79
67 -12

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
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Перерахунок коштів відбувається відповідно до акту виконаних робіт.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Виконання результативних показників затверджених паспортом бюджетної програми за звітний період свідчать про своєчасне забезпечення організації лікування хворих на рак щитоподібної залози 
радіоактивним йодом , що дозволило продовжити безрецидивний період та тривалість життя 67 хворих, зі злоякісними новоутвореннями щитовидної залози.

Протидія захворюванню на туберкульоз
П оказни ки  затрат

видатки  на придбання м едикам ентів та  виробів м едичного призначення

тис.грн.
розпорядження голови ОДА від 11.10.2017 

року №708 "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік"

400

400 0
П оказни ки  продукту
кількість осіб охоплених рентген  діагностикою осіб СТ.ф№ 20 ВОСТМО "Фтизіатрія" 530 895 365

кількість хворих з ко-інфекцію , щ о потребую ть лікування
осіб ф.ТБ 07,ТБ 07-МРТБ ВОСТМО 

"Фтизіатрія" 194
128 -66

кількість осіб охоплених туб діагностикою осіб СТ.ф№ 16 ВОСТМО "Фтизіатрія" 440 216 -224
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Кількість осіб охоплених рентгендіагностикою збільшено за рахунок усіх зареєстрованих випадків ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок залишків Ро-плівки, придбаної у 2016 р. План 530 осіб - 
розрахований на обмежену кількість РО-плівки, яку передбачалось закупити, з огляду на залишки 2016 р. Кількість осіб охоплених тубдіагностикою зменшено у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений 
наприкінці листопада 2017 р. 3 листопада придбаним туберкуліном продіагностовано лише 78 дітей, решта 138 дітей - за рахунк туберкуліна придбаного у 2016 році.

П оказни ки  еф ективності
вартість туб діагностики  на одного пацієнта грн. розрахунок 34,09 69,44 35,35

відсоток лабораторно обстеж ених від к ількості зареєстрованих хворих I-IV 
категорії, які підлягаю ть діагностичном у обстеж енню  методом  посіву на рідкі 
та  тверд і середовищ а

% розрахунок 100

99,3 -0,7

вартість ренгент д іагностики  на одного пацієнта грн. розрахунок 16,26 10,97 -5,29

відсоток обстежених рентгенологічно від кількості хворих на ТБ та з 
підозрою на ТБ, які підлягають рентгенологічному обстеженню.

% розрахунок 100
100 0

відсоток обстежених серед кількості відвідувачів та пацієнтів ВОСТМО 
"фтизіатрія" і дитячих тубсанаторіїв, які підлягають обстеженню за 
допомогою туберкулінової проби з метою диференційної діагностики та 
контролю ефектвності профілактичного лікування

% розрахунок 95

49,1 -45,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Вартість діагностики на одного пацієнта збільшилась і зв'язку з тим, що була менша кількість осіб охоплених тубдіагностикою за рахунок того, що туберкулін був проставлений наприкінці листопада 2017 
року. Зменшився відсоток лабораторно обстежених від вількості зареєстрованих хворих I-1V категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища у зв'язку з 
тим, що не обстежені діти діти до 5 років (відсутність мокроти). Зменшилась вартість рентген-діагностики на одного пацієнта за рахунок зменшення вартості рентгенплівки. Усі відвідувачі та пацієнти 
стаціонару охоплені Ро-діагностикою. Відсоток обстежених серед кількості пацієнтів зменшився у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 року.

П оказни ки  якості

стабілізація смертності від туберкульозу та його наслідків на рівні не більше 
10 на 100 тис.нас.( Україна - до 14)

випадки ф.№ 33 ВОСТМО "Фтизіатрія" 8
6,5 -1,5

знаження рівня захворюваності на туберкульоз до 50 випадків на 100 тис. 
(населення України -до 64)

випадки ф № 8,33 ВОСТМО "Фтизіатрія" 59
50,2 -8,8
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Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Рівень смертності від ТБ зменшився за рахунок покращення показників лікування. Рівень захворюваності зменшився частково за рахунок недовиявлення ТБ на рівні первинної ланки надання медичної 
допомоги.

Аналіз стану виконання результативних показників.
Кількість осіб охоплених рентгендіагностикою збільшено за рахунок усіх зареєстрованих випадків ТБ, які лікувались у стаціонарі, за рахунок залишків Ро-плівки, придбаної у 2016 р. План 530 осіб - 
розрахований на обмежену кількість РО-плівки, яку передбачалось закупити, з огляду на залишки 2016 р. Кількість осіб охоплених тубдіагностикою зменшено у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений 
наприкінці листопада 2017 р. 3 листопада придбаним туберкуліном продіагностовано лише 78 дітей, решта 138 дітей - за рахунк туберкуліна придбаного у 2016 році. Вартість діагностики на одного пацієнта 
збільшилась і зв'язку з тим, що була менша кількість осіб охоплених тубдіагностикою за рахунок того, що туберкулін був проставлений наприкінці листопада 2017 року. Зменшився відсоток лабораторно 
обстежених від вількості зареєстрованих хворих I-IV категорії, які підлягають діагностичному обстеженню методом посіву на рідкі та тверді середовища у зв'язку з тим, що не обстежені діти діти до 5 років 
(відсутність мокроти). Зменшилась вартість рентген-діагностики на одного пацієнта за рахунок зменшення вартості рентгенплівки. Усі відвідувачі та пацієнти стаціонару охоплені Ро-діагностикою. Відсоток 
обстежених серед кількості пацієнтів зменшився у зв'язку з тим, що туберкулін поставлений наприкінці листопада 2017 року.

1412220 Обласна програма "Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 роки "

Забезпечення радіофармпрепаратами

Показники затрат
В идатки  на радіоф арм препарати тис.грн бюджетні призначення 418,7 418,7 0
Показники продукту
О бстеж ення пацієнтів радіоф арм препаратам и обстеження звітність закладу(форма №20т.4117) 7726 10623 2897

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зростання показника за рахунок збільшення звернень пацієнтів на обстеження

Показники ефективності
П окращ ення д іагностики  захворю вань обстеження звітність закладу 7726 10623 2897

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зростання показника за рахунок збільшення звернень пацієнтів на обстеження

Показники якості

П окращ ення своєчасної д іагностики  злоякісних новоутворень дасть 
м ож ливість більш е охопити  спеціальним  лікуванням  онкохворих

% звітність закладу 67
67 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Збільшення виконання результативних показників обумовлено затвердженням в Обласній програмі «Боротьба з онкологічними захворюваннями на період 2017-2021 року», видатків на придбання 
радіофармпрепаратів, що дало можливість покращити діагностику злоякісних новоутворень та збільшити кількість обстежень пацієнтів радіофармпрепаратами за звітний період.

1 1 1
Забезпечення витратними матеріалами для рідинної цитології
Показники затрат
В ид атки  на витратні м атеріалам и для  р ідинної цитології тис.грн бюджетні призначення 114,3 114,3 0
Показники продукту
Ц итологічне обстеж ення ж інок м етодом  р ідинної цитології пацієнти звітність закладу 250 158 -92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Зменьшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників , договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017 , що не дало 
змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.
Показники ефективності I I  1 1 І
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О бстеж ення ж інок м етодом  рідинної цитології на предмет виявлення патології 
ш ийки  матки

пацієнти звітність закладу 250
158 -92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Зменьшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників , договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017 , що не дало 
змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.

Показники якості

покращ ення діагностики  передракових захворю вань і раку ш ийки м атки пацієнти звітність закладу 250
158 -92

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Зменьшення показника пояснюється тим, що 5 разів оголошувались процедури закупівель, які не відбувались за відсутністю учасників , договір укладений на закупівлю препаратів 8.12.2017 , що не дало 
змоги провести обстеження запланованій кількості жінок.

Аналіз стану виконання результативних показників.

Розбіжність між запланованими результативними показниками і фактичними пов'язано із неможливістю проведення обстеження запланованої кількості жінок, так як оголошені процедури закупівель не 
відбувалися із-за відсутності учасників. Договір на закупівлю витратних матеріалів за результатами торгів укладений 8.12.2017 року. Очікувані результати виконання результативних показників розраховані 
на 5 років з поетапним щорічним виконанням, тому забезпечення видатків на придбання витратних матеріалів для рідинної цитології, будуть використані для діагностики передракових захворювань і раку 
шийки матки в наступному році.

1 1 1
Забезпечення цитостатичними хімпрепаратами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих
Показники затрат
В идатки  на цитостатичні хімпрепарати  т а  препарати супроводу тис.грн бюджетні призначення 15423,4 15423,08 -0,32

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Економія коштів утворилась за підсумками проведеної процедури закупівлі.
Показники продукту
Забезпечення цитостатичними х ім препаратам и та  препаратами супроводу для 
л ікування онкохворих „

пацієнти звітність закладу 2600
2600 0

Показники ефективності
О хоплення лікуванням  онкохворих цитостатичним и хімпрепаратам и та  
препаратами супроводу

пацієнти звітність закладу 2600 2600 0
Показники якості
Збільш ення показника стійкої виж иваності онкохворих % звітність закладу 62,5 62,5 0

Аналіз стану виконання результативних показників.
Результативні показники виконані в повному обсязі, що дало змогу охопити лікуванням планову кількість онкохворих та продовжити їх життя.

Оснащення діагностичною апаратурою
Показники затрат
В идатки  на лінійний датчик LA  533 idProbe для дослідж ень щ итоподібної та  
молочних залоз, судин, периф ерійних л імф овузлів, для доуком плектації 
апарату У ЗД  "M yLabSeven"

тис.грн бюджетні призначення 500

500 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Лінійний датчик для УЗД закуплений за 304,95 тис.грн. відповідно до проведеної процедури, за економію коштів в сумі 195,05 тис.грн. закуплено ШВЛ апарат.

Показники продукту

О снащ ення диспансеру д іагностичною  апаратурою  -лінійним  датчиком  LA  
533 idProbe для дослідж ень щ итоподібної та  молочних залоз, судин, 
периф ерійних лімф овузлів, для доуком плектац ії апарату У ЗД  "M yLabSeven"

шт.
потреба УЗД-відділення Вінницького 
обласного онкологічного диспансеру 1 1

0
Показники ефективності



1 2 3 4 5 6 7 "8

П роведення обстеж ень щ итоподібної залози, м олочних залоз, л ім ф оузлів, 
судин для  своєчасної д іагностики  злоякісних новоутворень

обстежень в день звітність закладу 30 ЗО

0

Показники якості

П ідтвердж ення діагнозу злоякісного новоутворення ш ляхом  пункції під 
контролем  У ЗД

% звітність закладу 90-95 93

Аналіз стану виконання результативних показників.

Планові результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбано лінійний датчик. За економію бюджетних коштів в сумі 195,05 тис.грн., яка виникла за 
результатом проведених процедур закупівель , придбано Ш В Л  апарат. Придбаний лінійний датчик дає можливість покращити своєчасну діагностику злоякісних новоутворень та дасть можливість охопити 
більшу кількість хворих спеціальним лікуванням. ,

Співфінансування - Оснащення діагностичною апаратурою
Показники затрат

В ид атки  на придбання ком п'ю терного том ограф у тис.грн

розпорядж ення голови О ДА від 11.10.2017 
року № 708 "Про внесення змін до 
обласного бюджету на 2017 рік", 

розпорядж ення голови ОДА від 31.10.2017 
року № 762 "Про внесення змін до 

обласного бюжету на 2017 рік", 
розпорядження голови ОДВ від 24.11.2017 
р. №841 "Про внесення змін до обласного 

бю дж ету на 2017 рік", розпорядження 
голови ОДА від 14.12.2017р. №900

12492 12492

0
Показники продукту

О снащ ення диспансеру ком п'ю терним  том ограф ом шт.
потреба рентгенологічного 

відділення В інницького обласного 
онкологічного диспансеру

1 1

0
Показники ефективності

К ільксть обстежень на ком п'ю терному том ограф і за  рік од.
звітн ість закладу(ф орм а № 20 

Т.4110) 3100
0 -3100

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Показники відсутні,т.к. комп’ютерний томограф був закуплений в грудні 2017 року , 1 3 .12.17р. взятий на баланс та ще не введений в експлуатацію.

Показники якості

Збільш ення обсягу охоплення л ікуванням  онкохворих %
звітн ість закладу(Ф орм а № 35- 

здоров) 6 8 6 8
0

Аналіз стану виконання результативних показників.

К омп’ютерний томограф закуплений в грудні 2017 та не введенняй в експлуатацію, що є причиною відсутності результативних показників ефективності, так як на даному обладнанні обстеження не 
проводились. Закуплений комп'ютерний томограф є незамінним для діагностики онкозахворювань згідно сучасних стандартів та дає можливість діагностувати розповсюдженість злоякісного процесу для 
вибору оптимальної тактики лікування онкохворих.

1412220

Ц ільові видат ки для придбання лікарських засобів, виробів м едичного  призначення, лаборат орних реакт ивів для ст аціонарних спеціалізованих  
закладів охорони здоров'я, що надають м едичну допомогу громадянам, я к і постраж дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в т ом у числі 
для  лікування онкологічних хворих
Показники затрат | | |



1 2 3 4 5 6 7 і!

Чисельність осіб, інформація щодо яких зберігається у автоматичному вигляді 
у Державному реєстрі осіб України, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи станом на 1.01.2017

О Д . с т а т и с т и ч н и й  о б л ік 8062 8062 0

Показники продукту

Чисельність постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи осіб, які 
забезпечені лікарськими засобами, виробами медичного призначення, 
лабораторними реактивами при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих 
спеціалізованих закладів охорони здоров'я, в тому числі осіб з онкологічними 
захворюваннями

од
в н у т р іш н ь о  у п р а в л ін с ь к и й  

о б л ік  за к л а д у
2500 2372 -128

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного постраждалого внаслідок підвищення цін на медичну продукцію
Показники ефективності
Середні витрати на забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного 
призначення, лабораторними реактивами 1 постраждалого внаслідок 
Чорнобильської катастрофи при лікуванні у стаціонарах спеціалізованих 
закладів охорони здоров'я

гр н . р о зр а х у н о к 1170,36 1233,52 63,16

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється збільшенням цін на лікарські засоби та вироби медичного призначення впродовж року

Показники якості

рівень забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення 
та лабораторними реактивами осіб, які постраждали внаслідок чорнобильської 
катастрофи, в тому числі осіб з онкологічними захворюваннями.

%
в н у т р іш н ь о  у п р а в л ін с ь к и й  

о б л ік  за к л а д у
31,01 29 ,42 -1,59

* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється збільшенням середніх витрат на одного постраждалого внаслідок підвищення цін на медичну продукцію

Аналіз стану виконання результативних показників.

Кількість осіб, забезпечених лікарськими засобами та виробами медичного призначення на 128 чоловік менша від планової черех збільшення витрат на одного постраждалого внаслідок 
підвищення цін на медичну продукцію Рівень забезпечення на 1,59%менший від планового.

1 1 1

1412220
Субвенція на придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров ’я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії

Показники затрат

Видатки на придбання витратних матеріалів та лікарських засобів для 
інгаляційної анестезії

т и с .г р н .
б ю д ж е т н і а с и г н у в а н н я

779,9
766 ,77 -13,13

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Залишок невикористаних коштів - 13,13 тис.грн. (початковий залишок це економія від закупівлі в сумі 3,98 грн, якого б не вистачило на закупівлі 1 флакону, в кінці року була заключена 
додаткова угода на зменшення договору на суму 9,155 тис.грн. через неможливість виконання договору)
Показники продукту

Кількість важкохворих пацієнтів, яким буде проведено загальний наркоз о с іб В н у т р іш н ій  о б л ік 1300 1300 0
Показники ефективності

Кількість медикаментів з розрахунку на одного важкохворого пацієнта ф л а к о н С т а н д а р т и  л ік у в а н н я 1 1 0
Показники якості
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П роведення анестезію  хворим  в надзвичайно важ ком у за  заагальним  станом  
хворим  з високим  артеріальним  тиском %

Стандарти лікування
100 100 0

А наліз стану виконання результативних показників.
П оказни ки  виконані на 100%

1 1 1

1412220 С уб вен ц ія  на  п р и д б а н н я  м е д и к а м е н т ів  т а  ви р о б ів  м е д и ч н о го  п р и з н а ч е н н я  д ля  за б е зп е ч е н н я  ш в и д к о ї  м е д и ч н о ї  д о п о м о ги

Показники затрат
К ількість населення, щ о обслуговується тис.чол. звітність 1600 1600 0
Показники продукту
К ількість  м едикам ентів т а  виробів медичного призначення од. розрахунок до  кошторису 180008 430995 250987

П ояснення щ одо причин розбіж ностей  м іж  затвердж еними та  досягнутим и результатами

К ількість м едикаментів та  виробів медичного призначення зб ільш ена на 250987 од. через зб ільш ену кількість м едикам ентів в упаковці

Показники ефективності
С ередні витрати на забезпечення 1 хворого грн. розрахунок 3,55 3,55 0

А наліз стану виконання результативних показників.

Внаслідок виконання програми, забезпечено в повному обсязі придбання медик 
підвищ ити якість і еф ективність надання допом оги  населенню  Вінницької обла

аментів та  виро 
сті.

бів м едичного призначення для систе ми екстренної м еди1іно ї допом оги , що зало можливість

1412220
Зав дан н я  4. Забезп еч ен н я  зд ій сн ен н я  заход ів  з в и к он ан н я  сп іл ь н ого  з М іж н ар одн и м  бан к ом  р ек он ст р ук ц ії та розвитку  
п роек ту " П ол іп ш ен н я  охорони  здор ов 'я  на сл уж бі у л ю дей "

Показники затрат «

К ількість  розпочатих закупівель в межах релізац ії субпроекту «С кладова 
розвитку системи охорони зд оров’я В інницької області, направлена на 
покращ ення м едичної допом оги хворим із серцево-судинною  патологією »

од.
Звіт про виконання Плану 

заходів 10,0

10 0

К ількість укладених договорів в межах релізац ії субпроекту «С кладова 
розвитку системи охорони зд оров’я В інницької області, направлена на 
покращ ення м едичної допом оги  хворим із серцево-судинною  патологією »

од.
Звіт про виконання Плану  

заходів
23,0

10 -13

К ількість м едичних заклад ів  охорни здоров 'я первинного рівня меддопом оги, 
які отрим аю ть м едичне обладнання

од.
договір, акти приймання- 

передачі 24,0
24 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей  м іж  затвердж еним и т а  досягнутим и результатами
Міжнародні торги по закупівлях 5.2.1.1 «Медичне обладнання для діючого кардіологічного центру, для 303  вторинного та первинного рівнів меддопомоги (повторна закупівля)» та 5.2.3 «Витратні матеріали 
для лікувального процесу в кардіологічному центрі», а також національні торги по закупівлі 5.3.3 «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)» відбулися у 2017 році згідно Плану закупівель. 
Укладення договорів за результатами проведених торгів очікується на початку 2018 року.

Показники продукту

К ількість друкованих інф ормаційних матеріалів, виготовлених в межах 
реал ізац ії інф ормаційної кам панії по субпроекту «С кладова розвитку систем и 
охорони зд оров’я В інницької області, направлена на покращ ення м едичної 
допом оги  хворим  із серцево-судинною  патологією »

од. договір, видаткові накладні 501248

0 -501248
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К ількість  створених інформаційних м атеріалів (соціальні відеоролики, 
в ідеорубрики, аудіоролики, прямі еф іри на радіо , радіоролики, еф іри н а  радіо, 
м акети  білбордів, сітілайтів, постів, статей, ф ірм овий  стиль) в межах реалізац ії 
інф ормаційної кам панії по субпроекту «С кладова розвитку системи охорони 
зд о р о в’я В інницької області, направлена на покращ ення м едичної допом оги  
хворим  із серцево-судинною  патологією»

од. договір, акти здачі-приймання 52

0 -52

К ількість показів, трансляцій , пош ирень інф орм аційних м атеріалів в межах 
р еал ізац ії інф орм аційної кам панії по субпроекту «С кладова розвитку системи 
охорони зд о р о в’я В інницької області, направлена на покращ ення м едичної 
допом оги  хворим  із серцево-судинною  патологією »

о д . договір, акти здачі-приймання 6014

0 -6014

К ількість обладнання, закупленого для заклад ів  охорони здоров'я первинного 
р івня меддопом оги  у 2017 році

о д . договір, акти здачі-приймання 313
313 0

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж  затвердж еним и та  досягнутим и результатам и

Закупівлю «Виготовлення друкованих інформаційних матеріалів» (код -  SH-5.3.1.2) було розпочато одночасно із закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)» (код - CQ-5.3.3) 
у травні 2017 року, зважаючи на те, що вказані закупівлі тісно пов’язані між собою -  друк матеріалів передбачає надання дизайн-макетів від Консультанта за договором № CQ-5.3.3 «Інформаційна кампанія 
(телебачення, радіо, преса, Інтернет)», які мають бути створені в єдиному візуальному стилі з використанням елементів фірмового стилю субпроекту та містити логотипи субпроекту, Кардіоцентру тощо.

За результатами проведених торгів щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів 23.08.2017 було укладено договір № SH/5.3.1.1, термін завершення згідно Плану закупівель -  31.12.2017 
року.

По закупівлі «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», незважаючи на максимальне поширення інформації про її проведення, все одно довелося два рази продовжувати терміни 
подання висловлень зацікавленості для формування належного короткого списку учасників (short list). Було проведено грунтовну роботу з підготовки даної закупівлі та, як результат, отримано максимально 
ясне для розуміння і його правильного виконання технічне завдання, яке зменшить ризик невизначеності в ході надання послуг. Фактично це два обширних технічних завдання -  власне, на виготовлення та 
розповсюдження матеріалів інформаційної кампанії та на створення веб-сайту Кардіоцентру. Було визначено оптимально ефективне співвідношення обсягів та каналів розповсюдження інформаційних 
матеріалів, а для визначення обсягів робіт в рамках бюджету закупівлі ми орієнтувалися на середньо-ринкові ціни на виготовлення якісних, та розміщення всіх бажаних для Замовника інформаційних 
матеріалів. В грудні 2017 року було направлено на розгляд та погодження Світовому банку Звіт з оцінки наданих Висловлень зацікавленості з рекомендаціями щодо присудження договору та Запит на 
подання поєднаної техніко-фінансової пропозиції.

Зважаючи на затримки, які виникли з об’єктивних причин в ході реалізації закупівлі щодо проведення інформаційної кампанії, закупівлю щодо виготовлення друкованих інформаційних матеріалів буде 
проведено повторно у 2018 році після укладення договору за закупівлею «Інформаційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)».

Показники якості
Рівень виготовлення друкованих інф ормаційних м атеріалів, що планувався у 
2017 році, в м еж ах реал ізац ії інформаційної кам пан ії по субпроекту «С кладова 
розвитку системи охорони зд оров’я В інницької області, направлена на 
покращ ення м едичної допом оги хворим  із серцево-судинною  патологією »

\

% договір, видаткові накладні 100

0 -100
Рівень виготовлення та  розм іщ ення інф ормаційних м атеріалів, щ о планувався 
у 2017 році, в м еж ах реалізації інф ормаційної кам пан ії по субпроекту 
«С кладова розвитку системи охорони зд оров’я В інницької області, направлена 
н а  покращ ення м едичної допомоги хворим  із серцево-судинною  патологією »

% договір, акти здачі-приймання 100

0 -100
Рівень забезпечення закладів охорони здоров'я первинного рівня меддопом оги  
ЕК Г -телем етричним и  пристроями , щ о планувались до  придбання

% договір, акти здачі-приймання 100
100 0

П ояснення щ одо причин розб іж ностей  м іж  затвердж еним и та  досягнутим и результатам и



1 2 3 1 4 | 5 І 6 | 7| 8
Закуп івлю  «В иготовлення друкованих інф орм аційних м атеріалів» (код -  S H -5 .3 .1.2) було розпочато одночасно із закупівлею  «Інформаційна кам панія (телебачення, радіо, преса, 

Інтернет)» (код  - C Q -5.3.3) у травні 2017 року, зваж аю чи на те, щ о вказані закупівлі тісно п о в ’язан і м іж  собою  -  друк м атеріалів передбачає надання дизайн-м акетів  від К онсультанта за 
договором  №  C Q -5.3.3 «Інформ аційна кам панія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», які м аю ть бути створені в єдиному візуальному стилі з використанням  елементів ф ірмового стилю  
субпроекту та  м істити логотипи субпроекту, К ардіоцентру тощо.

З а  результатами проведених торгів  щ одо виготовлення друкованих інф ормаційних м атеріалів 23 .08.2017 було укладено договір №  SH /5.3.1.1, терм ін  заверш ення згідно П лану закупівель 
-3 1 .1 2 .2 0 1 7  року.

П о  закупівлі «Інформ аційна кам панія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», незваж аю чи на м аксим альне пош ирення інф ормації про її проведення, все  одно довелося д в а  рази 
п родовж увати  терм іни  подання висловлень зац ікавленості для формування належ ного короткого списку учасників (short list). Було проведено ґрунтовну роботу  з п ідготовки даної закупівлі 
та, як  результат, отрим ано м аксимально ясне для  розуміння і його правильного виконання технічне завдання, яке зм енш ить ризик невизначеності в ході н адання послуг. Ф актично це два 
обш ирних технічних завдання -  власне, на виготовлення та розповсю дж ення м атеріалів інф орм аційної кам панії т а  на створення веб-сайту Кардіоцентру. Було визначено оптим ально 
еф ективне співвіднош ення обсягів та  каналів розповсю дж ення інф ормаційних м атеріалів, а для визначення обсягів роб іт  в рам ках бю дж ету закупівлі ми ор ієнтувалися на середньо-ринкові 
ц іни  на виготовлення якісних, та  розм іщ ення всіх баж аних для Зам овника інф ормаційних матеріалів. В грудні 2017 року було направлено на розгляд та  погодж ення С вітовому банку Звіт з 
оц інки наданих  В исловлень зацікавленості з реком ендаціям и щ одо присудж ення договору т а  Запит на подання поєднаної техніко-ф інансової пропозиції.

Зваж аю чи на затримки, які виникли з о б ’єктивних причин в ході реал ізац ії закупівлі щ одо проведення інф ормаційної кампанії, закупівлю  щ одо виготовлення друкованих 
інф ормаційних м атеріалів буде проведено повторно у 2018 році п ісля укладення договору за  закупівлею  «Інформ аційна кампанія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)».

А наліз стану виконання результативних показників.

П ротягом  2017 року за суброектом  «С кладова розвитку системи охорони зд о р о в’я В інницької області, направлена на покращ ення медичної допом оги хворим  із серцево-судинною  
патологією » було розпочато 10 закупівель, у том у числі: 5.1.2 «Будівельно-монтаж ні роботи, вклю чаю чи технологічне обладнання», 5.2.1.1 «М едичне обладнання для дію чого 
кардіологічного центру, для 3 0 3  вторинного та  первинного рівнів м еддопом оги (повторна закупівля)», 5.2.3 «Витратні матеріали для лікувального процесу в кардіологічному центрі», 5.3.1.1 
«В иготовлення друкованих інф ормаційних м атеріалів», 5.3.2 «П роведення навчань за  кордоном  для медичних працівників, вивчення передового досвіду роботи  кардіологічних центрів 
Є вропи», 5.3.3 «Інформаційна кам панія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», закупівля консультаційних послуг з інф ормаційних технологій  (5.4.10.2) та  щ е 3 закупівлі в рамках 
операційних витрат субпроекту.

У кладено 9 договорів, 2 з них -  5.2.1 «М едичне обладнання для д ію чого кардіологічного центру, дистанційно-діагностичного центру - центру екстреної м еддопом оги та  медицини 
катастроф , для 3 0 3  вторинного та  первинного рівнів меддопомоги» та  5.1.1. «Інж инірингові консалтингові послуги супроводу будівництва» - за  результатам и  м іж народних конкурсних 
торгів.

П ерш ий  договір стосується поповнення новою  діагностичною  технікою  Ц ентру екстреної м едичної допом оги та  медицини катастроф , а  також  заклад ів  первинного рівня меддопомоги. 
Загалом  за цим договором  П остачальником  ТО В  «К омпанія T R ED EX » (У країна) було зд ійснено поставку 311 ЕКГ-телеметричних пристроїв (електрокардіограф ів) для 23-х Ц ентрів 
первинної м едико-санітарної допомоги, а  також  2-ох центральних станцій  дистанційного прийому сигналів від Е К Г  для Ц ентру екстреної медичної допом оги  та  медицини катастроф. Вказане 
обладнання дозволить дистанційно й оперативно, 24 години за добу, ставити  д іагнози  пацієнтам  з п ідозрою  на гострий коронарний синдром  та  інші серцево-судинні поруш ення,оптимально 
зд ійснити  м арш рутизацію  хворого на р івень К ардіоцентру.
Д ругий  договір  стосується інж инірингових консалтингових послуг (технічного нагляду) у процесі зведення нового сучасного В інницького кардіоцентру. П роф есійний  супровід протягом 
к ількох років буде зд ійсню вати  іспанська ком панія «ЕП ТІСА  С ЕРВ ІС ІО С  Д Е  ІН Д Ж ЕН Е РІЯ , C .JI.» («EPTISA  SER V IC IO S D E  IN G EN IER IA , S.L.»). Її ф ахівц і забезпечать технічний нагляд за 
будівництвом , а  також  виконанням  умов під час торгів на будівництво. \

Т акож  у 2017 році фахівці від В інницької області взяли участь у навчанні закордоном  для медичних працівників щ одо вивчення передового досвіду р оботи  кардіологічних центрів 
Європи.

К рім  того, у 2017 році було проведено м іж народні торги  по закупівлях 5.2.1.1 «М едичне обладнання для дію чого кардіологічного центру, для 3 0 3  вторинного та  первинного рівнів 
м еддопом оги  (повторна закупівля)» та  5.2.3 «В итратні м атеріали для лікувального процесу в кардіологічному центрі», а також  національні конкурсні торги  за  закупівлею  5.3.3 «Інформаційна 
кам пан ія (телебачення, радіо, преса, Інтернет)», укладення договорів очікується на початку 2018 року.

*3вітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



8. Д жерела ф інансування інвестиційних проектів у розрізі п ідпрограм3

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації 

інвестиційного проекту

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний ф онд спеціальний фонд разом загальний фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект 1
Надходження із бюджету -

Інші джерела фінансування 
(за видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

1._______________N00000_______________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКІІК МІІ)

1410000

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(К ІІК ІЖ  МБ)

1412200 0763

(найменування відповідального виконавця)

Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом, централізовані бухгалтери, 
групи централізованого господарського обслуговування

(КПКВК М Б) (КФ КВК)І (найменування бюджетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

Фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

9023,86 1502 10525,86 8859,238 1501,03 10360,268 -164,622 -0,97 -165,592

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бю джетної програми

Затверджено паспортом бю джетної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхилення
загальний

фонд
спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14

1 1412200 0763 Підпрограма 1: Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом
о

Завдання :Забезпечення 
технічного нагляду за 

функціонуванням, ремонтом, 
обслуговуванням та 

експлуатацією приміщень 
закладів охорони зОоров'я

1277,26 1277,26 1242,17 1242,17 -35,09 0 -35,09
Економія коштів по оплаті 
комунальних послуг, 
відповідно до виставлених 
рахунків

2 1412200 0763 Підпрограма 2: Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я

Завдання: Забезпечення 
технічного обслуговування та 

ремонту автомобілів та 
забезпечення закладів паливно- 

мастильними матеріачами

7746,6 1502 9248,6 7616,1 1501 9117,1 -130,5 -1 -131,5

Після проведення останніх 
відкритих торгів залишились 
кошти, крім того утворилась 
економія коштів по 
нарахуванні на заробітну 
плату(працівники з 
інвалідністю)

Усього 9023,86 1502 10525,86 8858,27 1501 10359,27 -165,59 -1 -166,59

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі-бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бю дж етної програми 
на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення 
щодо причин 

відхиленнязагальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



^льтативні показники бю дж етної програми та  аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити'}

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8

14 і2200 Підпрограма 1: Служби технічного нагляду за будівництвом та капітальним ремонтом

Завдання :Забезпечення технічного нагляду за функціонуванням, ремонтом, обслуговуванням та експлуатацією приміщень 
закладів охорони здоров'я
Показники затрат
кількість закладів од. '

мережа закладів 1 1 0
кільість штатних одиниць од.

штатний розпис 14 9,5 -4,5
в т.ч. кількість штатних одиниць, які здійснюють перевірку

штатний розпис/форма 3-4
6 6 0

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення утворилось за рахунок наявності вакантних посад

Показники продукту
кількість закладів, що обслуговуються од. звітність установи

81 139 58

кількість акредитацій в лікувальних закладах од. звітність установи
51 51 0

кількість установ, де надається консультативна практична 
допомога

од. звітність установи
81 139 58

кількість атестацій інженерно-технічних працівників од. звітність установи
4 4 0

аналіз виконання положень з охорони праці, пожежної 
безпеки та надання консультативної практичної допомоги, 
кількість закладів

од. звітність установи

81 99 18

аналіз використання автотранспорту, кількість лікувальних 
закладів

од. звітність установи
81 99 18

здійснення аналізу виконання поточних та капітальних 
ремонтів, експлуатацію приміщень обласних закладів 
охорони здоров’я, кількість лікувальних закладів

од. звітність установи

109 139 ЗО

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється розширення мережі закалдів

Показники ефективності
кількість проведених перевірок на одного перевіряючого од. розрахунок 22 22 0
відсоток закладів охоплених фінансовими перевірками % розрахунок 100 100 0

відсоток акредитацій % розрахунок 100 100 0
відсоток закладів охоплених моніторінгом виконання 
положень з охорони праці, пожежної безпеки

% розрахунок
100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Впродовж 2017 року спеціалісти закладу залучались до участі в робочих групах, організованих Департаментом охорони здоров'я. Фахівцями закладу були 
проведені тематичні фінасові перевірки дотримання законодавчих актів при проведенні державних закупівель, правильності списання паливно-мастильних 
матеріалів в лікувально-профілактичних закладах. У 2017 році здійснено 76 тематичні перевірки та надано практичної допомоги 139 закладам. По більшості 
показників продукту відбулося перевиконання.



№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

2 1412200 Підпрограма 2: Господарське обслуговування закладів охорони здоров'я

Завдання: Забезпечення технічного обслуговування та ремонту автомобілів та забезпечення закладів паливно-мастильними 
матеріалами
Показники затрат

кількість закладів од. звітність установ 1 1 0

кількість штатних одиниць
од. звітність установ 63 40 -23

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення утворилось за рахунок наявності вакантних посад

Показники продукту

кількість транспортних засобів, що обслуговуються
од. звітність установ

127 127 0

кількість транспортних засобів, які заправляються рідкими 
продуктами нафтопереробки

од. звітність установ
95 70 -25

кількість проведених ремонтів автомобілів
од. звітність установ 1983 1983 0

кількість закупленого палива
л звітність установ 122366 122366 0

Машино-дні в ремонті дні звітність установ 4 4 0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Кількість транспортний засобів, які заправляються рідкими продуктами нафтопереоблення на протязі 2017 року було зменшено в зв’язку із скороченням 
транспортних засобів в обласних закладах охорони здоров’я

Показники ефективності

середні витрати на проведення ТО та ремонту одного 
автотранспортного засобу

грн. розрахунок
22,4 23 0,6

середні витрати на перевезення на одному транспортному 
засобі

тис.грн. розрахунок
86,7 85,8 -0,9

витрати на закупівлю палива тис.грн. розрахунок до кошторису 3000 2812,3 -187,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

- Середні витрати на проведення ТО були збільшені в зв'язку зі значним підняттям цін на запасні частини, економія коштів при закупівлі паливно-мастильних 
матеріалів виникла завдяки проведеним закупівлім через відкриті торги.

Показники якості
Зниження кількості випадків дорожньо-транспортних 
пригод із зазначенням причин "незадовільний стан 
транспортного засобу”

% до
попереднього
року

розрахунок 1 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Видатки дали можливість забезпечувати обласні заклади охорони здоров'я автотранспортними засобами для виїздів обласних спеціалістів та для технічного 
обслуговування автотранспорту закладів, що дало змогу виконати заплановане завдання для закладу.

*3вітна кількість штатних посад - фактично зайнята штатна чисельність на кінець року



фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

Код
Найменування джерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду
План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний фонд
спеціальний

Фонд
разом загальний фонд

спеціальний
Фонд

разом загальний фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
Фонд

разом

1 2 1 3 4 5 6 7 S 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету .
Інші джерела фінансування (за 
видами)

X
X X
'•

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету милується лише у випадку', ка'іи бюджетна програма не поділяється на підпрограми

Головний бухгалтер QL

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(п ідпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 31.12.2017

1-______________1400000______________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавші)

1412214 0763 Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет
(КПКВК М Б) (КФКВК)І (найменування бюджетної програми)

4. В идатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10627.1 0 10627,1 10626,708 10626,708 -0.392 0 -0,392

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання бюджетної 

програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення
Пояснення щодо причин 

відхиленнязагальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

І 1412214 0763
Забезпечення хворих на 
цукровий діабет препаратами 
інсуліну

10073,305 10073,305 10072,913 10072,913 -0,392 -0,392

Відхилення пояснюється 
неможливістю 
використання коштів, так 
як залишок асигнувань 
меньший за вартість 
одиниці лікарського 
препарату

2 1412214 0763
Забезпечення хворих па 
нецукровий діабет препаратами 
десмопресину

553,795 553,795 553,795 553,795 0 0

Усього 10627,1 0 10627,1 10626,708 0 10626,708 -0,392 0 -0,392

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми
Затверджено паспортом бюджетної програми на Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення Пояснення

щодо
гтоичин

загальний фонд спеціальний
<Ьонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

фонд
спеціальний

<Ьонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



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

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

коелити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1412214 Забезпечення хворих на цукровий діабет препаратам и інсуліну

Показники затрат

Видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет

грн.

розрахунок до кошторису 
установи, фінансова звітність 
установи 10 073 305,0 10072913 -392,0

Показники продукту

Кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами 
інсуліну, всього по області

осіб звітність установи 7 600,0 7600 0,0
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється неможливістю використання коштів, так як залишок асигнувань меньший за вартість одиниці лікарського препарату

Показники ефективності

Забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну %
розрахунок установи 22,2 22,2 0,0

Показники якості

Динаміка кількості хворих на цукровий діабет, забезпечених інсуліном % Реєстр хворих на цукровий та 
нецукровий діабет 104,0 104 0,0

* Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2017 році препаратами інсуліну було забезпечено 7 600 хворих на цукровий діабет. Завдання виконано в повному обсязі, потреба забезпечена на 100%.

2 1412214 Забезпечення хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину

Показники затрат

Видатки на забезпечення медикаментами хворих на нецукровий діабет грн.
розрахунок до кошторису 
установи, фінансова звітність 
установи 553 795 553795 0,0

Показники продукту

Кількість хворих на нецукровий діабет, що забезпечуються препаратами 
десмопресину, всього по області

Реєстр хворих на цукровий та 
нецукровий діабет, звітність 

установи 209 209 0,0
Показники ефективності

Забезпеченість хворих на нецукровий діабет препаратами десмопресину %
звітність установи 27,1 27,1 0,0

Показники якості

Динаміка кількості хворих на нецукровий діабет, забезпечених 
препаратами десмопресину % Реєстр хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 100 100 0,0
Аналіз стану виконання результативних показників.

У 2017 році препарати десмопресину були закуплені на суму 553 795 грн., що 100% забезпечило піврічну потребу хворих на нецукровий діабет (209 чол.).



жерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм*

Код
Найменування джерел 

надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період

Прогноз видатків до кінця реалізації 
інвестиційного проекту

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний
Фонд

спеціальний
бонд

разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд

спеціальний
бонд

разом
1 2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Підпрограма 1

Інвестиційний проект 1

Надходження із бюджету .
Інші джерела фінансування {за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

1 Кол функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вка іуїться лише у випадку, коли бюджетна програма не іиіділяпься на підпрограми.

2 За ііііічпкчься усі підпрограми та завдання, затверджені паспортом бюджетної програми

.11 Іункі Н anoBiifwтьсн іільки для миверджених у місцевому (іюлжеіі вилиткін/надамня кредитиів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Л.О.Грабоеич

Головний бухгалтер

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 3 l.li.2017

1 _______________1400000_______________ Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(К П КВК М Б) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(К П КВК М Б)

1411120 0941

(найменування відповідального виконавця)

Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І  і I I  рівнів акредитації
(К П К В К  М Б ) (К Ф К В К )І (найменування бю дж етної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки(надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9

54228,76 17656,283 71885,043 53983,079 17818,07 71801,149 -245,681 161,787 -83,894

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення Пояснення щодо причин 
відхиленнязагальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
Фонд

спеціальний
Фонд

разом

1 2 3 •  4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1411120 0941

Забезпечити підготовку 
для регіону фахівців у  

вищих навчальних 
закладах І  та II  рівнів 

акредитації

54228,76 17656,283 71885,043 53983,079 17818,07 71801,149 -245,681 161,787 -83,894

Касові видатки загального фонду 
проведені відповідно до 
фактичних видатків, по 
спеціальному фонду касові 
видатки перевищують планові 
асигнування за рахунок 
використання залишку, який був 
на початок 2017 року

Усього 54228,76 17656,283 71885,043 53983,079 17818,07 71801,149 -245,681 161,787 -83,894

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної 
програми на звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
Пояснення щодо 

причин 
відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2

Усього



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

№  з/п

К П К В К

Н азва показника О диниця
вим іру

Д ж ер ел о  інф орм ації
Значення

показника

В иконано за  
зв ітний п ер іод  

(касові 
видатки/надані 

кредити)

В ідхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Завдання

1 1411120

Забезпечити підготовку для регіону фахівців у 
вищих навчальних закладах І та II рівнів 
акредитації
Показники затрат
кількість закладів од . м ер еж а закладів 5 5 0

середньор ічн е число посадових окладів (ставок) 
педагогічного персоналу

од. Штатний розпис закладів, 
внутрішній облік закладів, 
звіт по мережі, штатах і 
контингентах

2 1 4 ,0 0 213 -1

середньор ічн е число ш татних одиниць адм ін персоналу, 
за ум овам и оплати в ідн есен и х  д о  педагогічного  
персоналу

од. Штатний розпис закладів, 
внутрішній облік закладів, 
звіт по мережі, штатах і 
контингентах

4 5 ,5 0 45 ,5 0 ,0

середньор ічн е число ш татних одиниць спеціал істів од. Штатний розпис закладів, 
внутрішній облік закладів, 
звіт по мережі, штатах і 
контингентах

168 ,00 166,8 -1 ,2

середньор ічн е число ш татних одиниць робітників од. Штатний розпис закладів, 
внутрішній облік закладів, 
звіт по мережі, штатах і 
контингентах

146,00 145 -1

всього - сер едн ь ор іч н е число ставок (ш татних одиниць) од. Штатний розпис закладів, 
внутрішній облік закладів, 
звіт по мережі, штатах і 
контингентах

573 ,5 570 ,3 -3 ,2

П ояснення щ одо причин розб іж н остей  м іж  затвердж ени м и та досягнутим и результатами

Зменш ення ш татної чисельності педагогічних працівників в ідбулося  за  рахунок скорочення педагогічного навантаження.



№  з/п

КПКВК

Назва показника
Одиниця

виміру
Джерело інформації Значення

показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

П оказники продукту
середньорічна кількість студентів денної форми 
навчання

осіб звітність установ
1754 1756 2

кількість стипендіатів за рахунок коштів бюджету осіб звітність установ 1417 1133 -284

середньорічна кількість дітей-сиріт, які знаходяться на 
повному державному забезпеченні

осіб звітність установ
69 65 -4

середньорічна кількість дітей-сиріт. які знаходяться під 
опікою

осіб звітність установ
ЗО 30 0

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
одноразова грошова допомога при працевлаштуванні

осіб звітність установ

19 16 -3

кількість осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених 
батьківського піклування, яким буде виплачуватися 
щорічна допомога для придбання навчальної літератури

осіб звітність установ

13 9 -4

кількість осіб, прийнятих на І курс на денну форму 
навчання

осіб звітність установ
510 507 -3

кількість випускників осіб звітність установ 410 408 -2

кількість випускників, які будуть працевлаштовані осіб звітність установ 410 408 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Зменшення кількості стипендіатів за рахунок застосування рейтингової системи оцінювання та призначення стипендій.

Показники ефективності

витрати на 1 приведеного студента грн.
розрахунок 30917,2 30742,1 -175,1

-
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення по сумі витрат на 1 студента пов'язано із залишком невикористаного стипендіального фонду та збільшенням середньорічної 
кількості студентів денної форми навчання

Показники якості

відсоток студентів, які отримаю ть відповідний документ 
про освіту

% статистична звітність
100 100 0

відсоток працевлаштованих випускників %
статистична звітність

100 100 0

Аналіз стану виконання результативних показників.

Основні планові показгники бю джетної програми були виконані. Є відхилення в кількості стипендіатів, яке пояснюються зміною вимог щодо 
призначення стипендій, зменшення кількості прийнятих на 1 курс та випущених студентів. Кріім того зменшено кількість педагогічних 
працівників внаслідок зміни педагогічного навантаження.



Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм"'

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 
проекту

загальний
Фонд

спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом

загальний
Фонд

спеціальний фонд разом

2 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Інвестиційний проект І

Надходження із бюджету

Інші джерела фінансування (за 
видами) X

X X

Інвестиційний проект 2

УСЬОГО

1 Код функціональної класифікації видатків та крелитмшннм Г>кижеі\' в к а т т ь с я  .інше у випалю». коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми

2 Зазначаються усі підпрограми та завдання, затверджені ікісгіорюм бюджетної програми 

У 1 [ункт X «повнСкться тільки л.іи (аивсрлжених \ чісисіючу ом.іжеп видатків надання кредитиів на р<

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Головний бухгалтер

Л.О.Грабо

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(підпис)



1400000
(КПКВК МБ)
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Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації

ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
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(КПКВК МЬ)

1411140

(найменування головного розпорядника)

Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(найменування відповідального виконавця)

0950
“ ПШШГЖ)------------------------------- р к щ

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період

Підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів закладаючи післядипломної освіти III і IVрівнів акредитації (академіями, 
________________________________інститутами, центрами підвищення кваліфікації)________________________________

(найменування бюджетної прогрими)

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
«Ьонл

спеціальний
(Ьонл разом

загальний
Фонд

спеціальний
(Ьонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1429,1 450 1879,1 1428,2 501,3 1929,5 -0,9 51,3 50,4

Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№  з/п КПКВК КФКВК
Підпрограма/завдання 
бюджетної програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 
період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення
Пояснення щодо 

причин вщхилення
загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд
разом

і 2 3 А 5 6 7 8 9 10 1 1 12 13 14

1 1411140 0950

Забезпечення підвищення 
кваліфікації та 
перепідготовки кадрів 
закладами
післядипломної освіти 
III і IV рівнів 
акредитакції

1429,1 450 1879,1 1428,2 501,3 1929,5 -0,9 51,3 50,4

Розбіжності по 
спеціальному 

фонду виникли за 
рахунок 

надходження 
більшого обсягу 

коштів.

Усього 1429,1 450 1879,1 1428,2 501,3 1929,5 -0,9 51,3 50,4

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на звітний 
період

Касові видатки (надані кредити) за звітний період Відхилення
Пояснення щодо 

причин відхиленнязагальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього

і



ультативні показники бю дж етної програми та  аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

І 2 3 4 5 6 7 и
Завдання

1 1411140
Забезпечення підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів 

закладами післядипломної освіти III і IV рівнів акредитакції

Показники затрат
кількість закладів од. мережа закладів І 1 0
Кількість годин, які будуть прочитані викладачами

загальний фонд год Комплексний план закладу 19700 19700 0
спеціальний фонд год Комплексний план закладу 4690 4690 0

середньорічне число штатних одиниць адмінперсоналу, за умовами 
оплати віднесених до педагогічного персоналу

загальний фонд од. штатний розпис закладу 1 1 0
спеціальний фонд од.

середньорічне число штатних одиниць спеціалістів
загальний фонд од. штатний розпис закладу 2,5 2,5 0

спеціальний фонд од. штатний розпис закладу 1,75 1,75 0
середньорічне число штатних одиниць робітників

загальний фонд од. штатний розпис закладу 1 1 0
спеціальний фонд од. штатний розпис закладу 0,5 0,5 0

всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць)
Л загальний фонд од. штатний розпис закладу 4,5 4,5 0

спеціальний фонд од. штатний розпис закладу 2,25 2,25 0
Показники продукту
середньорічна кількість слухачів, які пройдуть підвищення кваліфікації

загальний фонд осіб звітність установи 2624 2768 144
спеціальний фонд осіб звітність установи 486 485 -1
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Кількість слухачів збільшилась в порівнянні із запланованою кількість в зв'язку із збільшенням потреби в підвищенні кваліфікації молодших медичних сестер.

Показники ефективності
витрати на 1 фахівця, що підвищить кваліфікацію

- загальний фонд грн. розрахунок 544,6 516 -28,6
спеціальний фонд грн. розрахунок 925,9 1033,6 107,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Витрати на одного фахівця, шо підвищить кваліфікацію по загальному фонду зменшилися через збільшення кількості слухачів. По спеціальномі фонду витрати збільшились в зв'язку із зменшенням
кількості слухачів.

Показники якості

відсоток фахівців, які отримають відповідний документ про освіту
загальний фонд % статистична звітність 100 100 0

спеціальний фонд % статистична звітність 100 100 0
Аналіз стану виконання результативних показників

Внаслідок використання коштів загального фонду у 2017 році підвищило кваліфікацію 2768 слухачів, спеціального фонду - 485 слухачів..



-рела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
тис.грн.

К од
Н айм енування дж ерел 

надходж ень

КП КВК
Касові видатки станом  на 

1 січня звітного періоду
План звітного  періоду (рік) К асові видатки  з а  звітний  період

П рогноз видатків до  кінця реалізації інвестиційного 
проекту

загальний
фонд

спеціальний ф онд разом загальний  ф онд спеціальний ф онд разом загальний фонд спеціальний ф онд разом загальний ф онд спеціальний фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
П ідпрограм а 1

Інвестиц ійний  проект 1

Н адходж ення \з бю дж ету

Інш і дж ерела ф інансування (за 
видам и) X

X X

Інвестиц ійний  проект 2

У С ЬО ГО

2 Чазначаюткя усі підпрограми 1а ламання. затверджені паспортом бюджетно? програми

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Г оловний бухгалтер

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ

1 ї 400000 Д епарт ам ент  охорони здоров'я В ін ни ц ько ї облдерж адміністрації
(КГІКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

 2  1410000 __________Д епарт ам ент  охорони здоров'я В ін ни ц ьк о ї облдерж адміністрації______________
(КІЖ В К МБ) (найменування відповідального виконавця)

3 1414060 0824 Бібліот еки
(К11КВКМБ) -  (КФКЬК)І ~~ (найменування бюджетної програми)

про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
станом на 31.12.2017

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
_______________________________________________________________________________________________________________тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної 
програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
2429,4 210 2639,4 2417,62 251,87 2669,49 -11,78 41,87 30,09

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань (тис.грн.)

№ з/п КПКВК КФКВК Підпрограма/завдання бюджетної 
програми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період Відхилення

Пояснення шодо причин відхилення
загальний

фонд спеціальний фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 1414060 0824

Забезпечення доступності для 
громадян документів та інформації, 
створення умов для повного 
задоволення духовних потреб 
громадян, сприяння професійному та 
освітньому розвитку громадян, 
комплектування та зберігання 
бібліотечних фондів, їх облік, 
контроль за виконанням

2429,4 210 2639,4 2417,62 251,87 2669,49 -П,78 41,87 30,09
Відхилення по загальному фонду 
утворилась за рахунок економії по 
оплаті за енергоносії, по 
спеціальномі фонду за рахунок 
збільшення власних надходжень, 
обсяг яких не враховується в 
паспорті бюджетної програми.

Усього 2429,4 210 2639,4 2417,62 251,87 2669,49 -11,78 41,87 30,09

6. Видатки на реалізацію регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми, за звітний період
ж ________________ _________________________________________________________________________________________________(тис.грн.)

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
Пояснення шодо 

причин відхиленнязагальний
фонд

спеціальний фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1
Підпрограма 2
Усього



ьтативні показники бю дж етної програми та аналіз їх виконання за  звітний період

№ з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

1 2 4 5 6 7 '8
Завдання

1 1414060

Забезпечення доступності дл я  гром адян  докум ентів  та  інф орм ації, створенн я ум ов дл я  повного задоволен ня духовних потреб 
гром адян , сп ри ян н я  проф есійному та осв ітньом у розвитку  гром адян , к о м п лек ту ван н я  та  збер іганн я бібліотечних фондів, їх  облік, 
к он трол ь  за ви к он ан н ям

П оказн и ки  затрат
к ількість установ (бібліотек) од. м ереж а закладів 1 1 0
середнє число оклад ів (ставок) - усього од. ш татни й  розпис 26,25 26,25 0
середнє число оклад ів (ставок) кер івних  прац івників од. ш татни й  розпис 3 3 0
середнє число оклад ів (ставок) спец іал істів од. ш татни й  розп ис 21,5 21,5 0
середнє число оклад ів (ставок) робітників од. ш татний  розпис
середнє число оклад ів (ставок) обслуговую чого та 
техн ічного  персоналу од.

ш татни й  розпис
1,75 1,75 0

П оказн и ки  продукту
число читачів тис.осіб план  роботи 7,2 12,5 5,3
бібл іотечн ий  ф онд тис. примірників план  роботи 139 139 0
бібл іотечн ий  ф онд тис.грн. ф інансова  зв ітн ість  

установи
1267 1267 0

поповнення бібліотечного ф онду тис. примірників план  роботи 2 2 0
поповнення бібліотечного ф онду

тис.грн.
ф інансова  зв ітн ість  
установи 130 130 0

сп и сан н я  б ібліотечного ф онду тис. примірників план  роботи 2 2 0
списан ня бібліотечного ф онду

тис.грн.
ф інансова  зв ітн ість  
установи 1 1 0

кільк ість  книговидач тис. од. план  роботи 170 232,2 62,2
П ояснення щ одо причин розб іж ностей  м іж  затвердж ен им и  т а  досягн ути м и результатам и

- Ч исло читачів зб ільш илось за рахунок зб ільш ення кількості заходів  по охопленню  інф орм аційним  обслуговуванням  мед. персоналу 
області та  студентів. Зб ільш ення кількості книговидач обум овлне зб ільш енням  кількості заходів  по пересувном у абонем енту та  сп івпраця 
з курсам и по п ідвищ енню  к вал іф ікац ії середнього  мед. персоналу.

П оказн и ки  еф ективності

кількість книговидач на одного працівника (ставку) од.
норм ативні докум енти 7900 10800 2900

середні затрати на обслуговування одного читача грн.

розрахунок, ф інасова  
зв ітн ість 367 211 -156

середні витрати на придбання одного примірника книжок грн.

розрахунок, ф інасова  
зв ітн ість 250 250 0



№з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця виміру Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

кредити)

Відхилення

П ояснення щ одо причин розбіж ностей м іж  затвердж еними та досягнутим и результатами

Збільш ення кількості книговидач на одного працівника зб ільш илося внаслідок збільш ення кількості заходів по охопленню  інф ормаційним  
обслуговуванням  мед. персоналу області та студентів.Середні затрати  на обслуговування одного читача зменш ились за рахунок 
збільш ення кількості читачів в ід  запланованого на 5300.

Показники якості

динаміка поповнення бібліотечного фонду в плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду %

розрахунок
100 100 0

динаміка збільшення кількості книговидач у плановому періоді 
відповідно до фактичного показника попереднього періоду %

розрахунок
100,6 101,8 1,2

П ояснення щодо причин розбіж ностей між  затвердж еними та досягнутим и результатами

Збільш ення показника обумовлено удоскналенням  інтернет-сайту бібліотеки, електроного каталогу, а також  розш иренням  фонду м едичної 
літератури та періодичних спеціалізованих видань в електронном у вигляді.

А наліз стану виконання результативних показників

Усі планові показники діяльності бібліотеки, розраховані виходячи з затвердж ених М іністерством  культури «Норм часу на бібліотечні 
процеси».
П еревиконання показників відбулось за рахунок кваліф ікації працівників та нових форм роботи по інформаційному забезпеченню, 
реалізації електронної доставки  документів та  співпраці з курсам и підвищ ення кваліф ікації середнього медичного персоналу. К ількість 
користувачів середнього та молодш ого медичного персоналу з 14% від загальної кількості користувачів в 2016 році збільш илась до 31%  в 
2017 році.

*

. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3

(підпис)



7. Результати вн і п оказн ики  б ю д ж етн о ї п рограм и  та  анал із їх  ви кон ан ня  за звітни й  період

№  з/п

КПКВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний 

період (касові 
видатки/нада 
ні кредити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
Підпрограма

1 1416410 Завдання 1: Забезпечення реконструкції об'єктів, що фінансуються за рахунок державного фонду регіонального розвитку

Співфінансхвання об’єкта "Урологічне відділення ВОКОДпо в\л. Хмельницьке шосе, 84, м.Вінниця - реконструкція"
П оказники  затрат

обсяг коштів на забезпечення реконструкції урологічного 
відділення ВОКОД тис.грн.

розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 
року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на

2017 рік" 870 870 0
П оказники  продукту

обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД кв.м. розрахунок 77,9 42,83 -35.07
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Обсяг реконструкції урологічного відділення ВОКОД зменшився відповідно до підвищення кошторисної вартості, шо становить 22749,596 тис.грн. згідно експертного звіту 
закладу №04-07-1492 від 18.12.17 та коригування проектно-кошторисної документації.
П оказники  ефективності
Середня вартість 1 кв.м. грн. розрахунок 11162,16 20312 9149,84

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Середня вартість 1 кв.м. підвищилась відповідно до підвищення кошторисної вартості.

П оказники  якості
питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що 
потребує ремонту % розрахунок

7 4
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Питома вага відремонтованої площі у загальній площі, що потребує ремонту зменшилась відповідно до підвищення кошторисної вартості згідно експертного звіту №04-07-1492 
від 18.12.17, що становить 22749,596 тис.грн.

Аналіз стану виконання результативних показників

Зменшення показників пов'язано із зростанням кошторисної вартості робіт на 77 % та згідно експертного звіту №04-07-1492 від 18.12.17 становить 22749,596 тис.грн. Початкова 
вартість проектно-кошторисних робіт становила 12867,079 тис.грн., відповідно до якої були розраховані результативні показники. Зростання кошторисної вартості пов’язано із 
зростанням цін на будівельні матеріали і медичне обладнання, та внесення змін в документацію в частині будівельно-монтажних робіт. На 2018 рік планується завершення 
реконструкції урологічного відділення, шо дасть можливість забезпечити оптимальні умови лікувально-діагностичного процесу, надання висококваліфікованої медичної 
допомоги, вирішення соціально-побутових проблем пацієнтів.

Співфінансуеання об’єкта "Приміщення відділення легеневого туберкульозу для дорослих М>2 Вінницького обласного спеціалізованого територіального 
медичного об'єднання "Фтизіатрія", с.Бохоники Вінницького району - реконструкція (коригування I I ) "

П оказники  затрат

ремонтні роботи для введення в експлуатацію II черги 
відділення хіміорезистентного туберкульозу тис.грн.

розпорядження голови Вінницької ОДА від 31.05.2017 
року №373 "Про внесення змін до обласного бюджету на 

2017 рік" 467,3 467,3 0
П оказники  продукту
реконструкція приміщень відділення легеневого 
туберкульозу для дорослих №2 од. проект, кошт, документація

І 1 0
П оказники  ефективності
забезпечення спеціалізованими ліжками для лікування 
хворих на хіміорезистентний туберкульоз у відповідності 
до наявних контингентів, що підлягають лікуванню в 
стаціонарних умовах

% розрахунок

100 100 0
П оказн и ки  якості

питома вага від загального обсягу фінансування проекту % проект.кошт.документація
10 10 0

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті використання коштів, виділених на виконання бюджетної програми, планові результативні показники виконані на 100%

2 1416410 Завдання 2: Забезпечення реалізації заходів щодо інвестиційного розвитку територій



1 2 3 1 4 I 5 1 6 7 8

Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня, м. Вінниця - придбання медичного обладнання
П оказники затрат

Обсяг видатків на придбання медичного обладнання для 
Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні тис.грн.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.07.2017року № 
463-р “ Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ", 
Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до 
постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. № 106 “ Про затвердження 
Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів шодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій ”та від 18 травня 2011 р. № 520 " Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного 
бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм 
( проектів)”), розпорядження обласної державної адміністрації від 
10.08.2017 року № 575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік», розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.12.2017року № 861-р "Деякі питання розподілу у 2017 році 
субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих територій", 
розпорядження голови ОДА від 22.12.2017 №908 "Про внесення 
змін до обласного бюджету на 2017 рік"

4234,33 4233,886 -0,444
Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів виникла за результатами проведеня процедури електронних закупівель
П оказники  продукту
Кількість одиниць медичного обладнання , що планується 
придбати шт. Службова записка про потребу у медичному обладнанні 

завідувача відділенням АІТ ОДКЛ 22 22 0
П оказники ефективності
Середні видатки на придбання 1 одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 192,469 192,449 -0,02

Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється економією коштів
П оказники  якості
Питома вага придбаного медичного обладнання 
відповідно виділеним коштам % розрахунок

100 100 0
Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті доведення закладу коштів на реалізацію інвестиційних проектів ВОДКЛ було придбано 22 одиниці обладнання . завдяки використанню якого буде знижено 
показник летальності, значно підвищиться показник виживання та знизиться рівень виникнення ускладнень ( після операційних та пов’язаних з основним захворюванням), що 
значно підвищить якість надання медичної допомоги дитячого населення та підвищить конкурентноздатність закладу.

Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця - придбання ультразвукового діагностичного обладнання

П оказники затрат

обсяг видатків на придбання ультразвукового 
діагностичного обладнання тис.грн.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12.07.2017року №  463-р “ Про деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій ", Порядок та 
умови використання коштів Субвенції відповідно до 
постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. №  106 “ Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій ”та від 18 травня 2011 р. № 520 “ Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм ( проектів)”), розпорядження 
обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 
575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік».

2420,5 2347,8 -72,7
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі
П оказники  продукту
кількість одиниць придбаного обладнання од. Потреба УЗД -відділення ВОКОД 1 1 0



1 2 3 4 5 6 7 8
П оказники ефективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання тис.грн. Потреба УЗД -відділення ВОКОД 2420,5 2347,8 -72,7

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі
П оказники якості
питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків 
на придбання обладнання % розрахунок 100 100 0

Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Аналіз стану виконання результативних показників

Планові результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбаний УЗД -апарат. Розбіжність результативних показників 
пов'язана із економією коштів за результатами проведеної процедури закупівлі. Придбаний УЗД-апарат дає можливість впровадження ефективної діагностики та удосконалити 
надання онкологічної допомоги, виявляти патології органів черевної порожнини, заочеревинного простору, щитоподібної залози, гінекологічної сфери, сечостатевої системи 
чоловіків, лімфатичної системи, новоутворень м'яких тканин з мінімальними погрішностями відповідно до існуючих стандартів ультразвукових досліджень.

Придбання комп’ютерної техніки, побутової техніки, будматеріалів, медичного обладнання та інвентарю для комунального закладу “Кашперівський
дитячий туберкульозний санаторій “Лісова пісня”

П оказники затрат

обсяг видатків на придбання обладнання

Сі

тис.грн.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 
12.07.2017року №  463-р “ Про деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій ”, Порядок та 
умови використання коштів Субвенції відповідно до 
постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. №  106 “ Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів шодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 “ Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм ( проектів)”), розпорядження 
обласної державної адміністрації від 10.08.2017 року № 
575 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік». 103 102,43 -0,57

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється зменшенням вартості обладнання (м'ясорубки)
П оказники продукту 1
Кількість одиниць придбаного обладнання од. [ потреба закладу 14 12 -2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
На момент покупки була збільшена ціна на медичне обладнання
П оказники ефективності

Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 7,357 7,534 0,177
П оказники якості
Питома вага закупленого обладнання від обсягу 
виділених асигнувань на придбання обладнання % аналіз

100 100 0
Аналіз стану виконання результативних показників

Кількість одиниць обладнання менша в зв'язку з тим, що на момент покупки була збільшена ціна на медичне обладнання.

Фінансування об'єкту - обласна лікарня ім.М.І.Пирогова - будівництво хіругічного корпусу (перша черга)
П оказники затрат | | |



1 2 3 4 5 6 7 8

Обсяг коштів на забезпечення будівництва хірургічного 
корпусу BOKJI ім.М.І Пирогова (перша черга) тис.грн.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 
27.09.2017року № 689 “ Деякі питання розподілу у 2017 
році субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій ”, 
Порядок та умови використання коштів Субвенції 
відповідно до постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. №  106 “ 
Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій ”та від 18 травня 2011 р. №  520 “ Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм ( проектів)"), розпорядження 
обласної державної адміністрації від 11.10.2017 року №
708 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік». 100000 45494,248 -54505,752

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Частину обладнання, а саме 49 одиниць, на суму 54505,75 грн., придбання якого, згідно укладених та пролонгованих договорів, планувалося у 2 0 17 році, буде постачатися 
протягом 2018 року , оскільки в звітному році необхідний товар відсутній на території України

П оказники  продукту
Кількість одиниць придбаного обладнання од. потреба закладу 129 80 -49

Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Необхідне обладнання не ввезене на територію України
П оказники еф ективності
Середні видатки на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 775,19 775,19 0
П оказники якості
Питома вага закупленого обладнання від обсягу 
виділених асигнувань на придбання обладнання % розрахунок

100 45,49 -54,51
* Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Неможливість придбання в зв’язку з тим, що обладнання не ввезене на територію України

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті використання коштів було придбано 80 одиниць обладнання з 129 одиниць, що планувались. Питома вага закупленого обладнання складає 45,49%. Частина 
обладнання, яку залишилось закупити, буде придбано у 2018 році, оскільки в звітному році необхідний товар відсутній на території України.

Вінницький обласний клінічний онкологічний диспансер, м. Вінниця - придбання медичного обладнання
П оказники затрат

обсяг в и д атк ів  н а  п ри д б ан н я  м едичного  
обладнання ти с.грн .

розпорядження Кабінету Міністрів України від 
06.12.2017року № 8 6 1-р “ Про деякі питання розподілу у 
2017 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально- 
економічного розвитку окремих територій ”, Порядок та 
умови використання коштів Субвенції відповідно до 
постанов КМУ (від 6 лютого 2012 р. №  106 “ Про 
затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій ”та від 18 травня 2011 р. №  520 “ Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з 
державного бюджету місцевим бюджетам на виконання 
інвестиційних програм ( проектів)”), розпорядження 
обласної державної адміністрації від 22.12.2017 року № 
908 «Про внесення змін до обласного бюджету на 2017 
рік».

6602,3 6326,941 -275,359
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія коштів виникла за результатами проведеної процедури закупівлі
П оказники  продукту
кількість одиниць придбаного обладнання, що 
планується придбати од. Потреба відділеннь ВОКОД

15 15 0
П оказники  еф ективності



1 2 3 4 5 6 7 8

середні витрати на придбання одиниці обладнання тис.грн. І Іотреба відділеннь ВОКОД
440,15 421,8 -18,35

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Середні витрати придбаного обладнання менші ніж заплановані відповідно до економії коштів, яка виникла за результатами проведеної процедури закупівлі

П оказники  якості
питома вага закупленого обладнання від обсягу видатків 
на придбання обладнання % розрахунок

100 100 0
А н ал із  стану  виконання резул ьтати вн и х  п ок азн и к ів

Планові результативні показники затверджені паспортом бюджетної програми виконані в повному обсязі, придбане медичне обладнання. Розбіжність результативних 
показників пов'язана із економією коштів за результатами проведеної процедури закупівлі. Придбано 15 од. медичного обладнання, а саме: електрохірургічний апарат -1 од., 
відеогастроскоп -1 од., відеобронхоскоп - 1 од., приліжковий монітор - 3 од., стіл операційний МАТ 5000 - 2 од, насос шпринцевий інфузійний Aitec 2016 -4 од.,насос 
шпринцевий інфузійний SEP-2 IS Plus - 1 од., Дефібрилятор - 1 од. . Середні витрати на придбання медичного обладнання меньші відповідно до економії, що виникла від 
проведених процедур закупівель, шо дало загальну економію бюджетних коштів в сумі 275,36 тис.грн. Придбане обладнання покращить рівень надання медичної допомоги 
хворим на злоякісні новоутворення Вінницької області, шляхом підвищення ефективності заходів з профілактики, раннього виявлення, лікування та реабілітації онкологічних 
хворих, зниження рівня інвалідизації онкологічних хворих та рівня смертності від раку, створення умов для продовження та поліпшення якості життя онкологічних хворих.

Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни - придбання медичного обладнання
П о к а з н и к и  з а т р а т

обсяг видатків на придбання медичного обладнання 

*

тис.грн.

розпорядження Кабінету Міністрів України від 06.12.2017року № 
861-р “ Про деякі питання розподілу у 2017 році субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій ”, 

Порядок та умови використання коштів Субвенції відповідно до 
постанов КМУ {від 6 лютого 2012 р № 106 “ Про затвердження 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій "та від 18 травня 2011 р. № 520 “ Про 
затвердження порядку та умов надання субвенцій з державного 

бюджету місцевим бюджетам на виконання інвестиційних програм 
( проектів)”), розпорядження обласної державної адміністрації від 

22 12.2017 року № 908 «Про внесення змін до обласного бюджету на 
2017 рік»

1081.5 1045,3 -36,2
Пояснення шодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозоро офтальмологічний когерентний томограф було придбано за 1045,3 тис.грн
П оказники продукту
кількість одиниць придбаного обладнання, що од. Потреба хірургічного відділення ВОКГВВ 1 1 0
П оказники еф ективності
середні витрати на придбання одиниці обладнання тис.грн. розрахунок 1081,5 1045,3 -36,2

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозоро офтальмологічний когерентний томограф було придбано за 1045,3 тис.грн
П оказники якості
питома вага придбанного медичного обладнання 
відповідно виділеним коштам % розрахунок

100 100 0
Аналіз стану виконання результативних показників

За результатами проведеної процедури відкритих торгів в системі прозоро було придбано офтальмологічний когерентний томограф за 1045,3 тис грн



8. Джерела фікміїлш ніїїк іііп.ч м іш іітіч  >і|хи-мш v |кмрі ч підпрограм'1

..... .............. ,,‘ЛХІ,ЛЖСІ,Ь
кпквк Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду І їлан тії мої о меркшу (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалі зації інвестиційного проекту

іагальний фонд спеціальний фонд разом іагальний фонл спеціальний фонд ралом нагальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом
: 1 4 5 7 К 9 10 11 12 13 14 15

ІІІ.ЧІірпірама 1

Забезпечення реалізації 
інвестиційних проектів 
регіонального розвитку

141641»

1 1 5 7 7 8 ,9 3 1 1 5 7 7 8 ,9 3 6 0 8 8 7 ,9 0 5 6 0 8 8 7 ,9 0 5 5 4 6 4 1 ,6 1 7 5 4 6 4 1 ,6 1 7
Н адходження із бюджету

Інвестиційний проект 1

Співфінансування проектів, шо 
реалізуватимуться за рахунок 
коштів державного фонду 
регіонального розвитку

208100

13 3 7 ,3 13 3 7 ,3 1 3 3 7 ,3 1 3 3 7 ,3

Інвестиційний проект 2

Субвенція з державного 
бю джету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів шодо 
соціально-економічного 
розвитку окремих територій 
(Кошти, що передаються із 
спеціального фонду)

41034500

114021 114021 5 9 1 6 1 ,9 1 9 5 9 1 6 1 ,9 1 9 5 4 6 4 1 ,6 1 7 5 4 6 4 1 ,6 1 7

Співфінансування проектів, що 
реалізовуватиметься за рахунок 
коштів субвенції

208100

4 2 0 ,6 3 4 2 0 ,6 3 3 8 8 ,6 8 6 3 8 8 ,6 8 6

УСЬОГО 1 1 5 7 7 8 ,9 3 1 1 5 7 7 8 ,9 3 6 0 8 8 7 ,9 0 5 6 0 8 8 7 .9 0 5 5 4 6 4 1 ,6 1 7 5 4 6 4 1 ,6 1 7

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Головний бухгалтер

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 01.01.2018

1-_____________ 1400000______________Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації _____________________________________________________
(К ІЖ В К  М Б) (найменування головного розпорядника)

2 ._____________ 1410000______________Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації ____________________________________________________
(КП КВК М Б) (найменування відповідального виконавця)

З _____________ 1419150_____________________________ 0513________________________________ Ліквідація іншого забруднення навколишнього природного середовища
і КПКПК М Б) (КФ К ВК)І (найменування бю джетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бюджетною програмою за звітний період
________________________ ____________ ___________ _____________________________________________________________ тис.грн._________

Затверджено паспортом бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд

спеціальний
фонд разом

загальний
фонд

спеціальний
фонд

разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9

0 2268,8 2268,8 552 552 0 -1716,8 1716,8

5. Обсяги фінансування бюджетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
_______ ______________ ____________  ^_____________________________ __________________________ ____________________ ___________________________________________________________________тис.грн.

№  з/п К П КВК КФ КВК
П ідпрограма/завдання бю дж етної 

програми

Затвердж ено паспортом бю дж етної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
П ояснення шодо 

причин 
відхиленнязагальний фонд спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

і 1419130 0513

Припинення потрапляння 
неочищених стічних воду  

навколишнє середовище та 
покращення екологічної 

обстановки у  регіоні в результаті 
застосування біологічного 

очищення стічних вод

0 2268,8 2268,8 0 552 552 0 -1716,8 -1716,8 Н евиконання 
робіт у зв'язку 3 
несприятливим и 

погодними 
умовами

Усього 0 2268,8 2268,8 0 552 552 0 -1716,8 -1716,8



6. Видатки на реалізацію  регіональних цільових програм, які виконую ться у складі бю дж етної програми, за  звітний період
тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бюджетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
Пояснення щодо 

причин 
відхилення

загальний фонд спеціальний
фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки 2268,8 2268,8 552 552 -17(6,8 -1716,8

Невиконання 
робіт у зв'язку 3 
несприятливими 

погодними 
умовами

Усього 0 2268,8 2268,8 0 552 552 0 -1716,8 -1716,8

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

№  з/п

КПКВК

Н а зва  п о казн и к а
О Д И Н И Ц Я

ви м ір у
Д ж е р е л о  ін ф о р м а ц ії

З н а ч е н н я
п о казн и к а

В и к о н а н о  за  
зв ітн и й  п ер іо д  

(к ас о в і 
ви д атки /н ад а н і 

к о ед и ти )

В ід х и л ен н я

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1419130 П ід п р о гр а м а

Завданню 1: Будівництво каналізаційної очисної споруди по КЗ "Козятинська обласна туберкульозна лікарня"
Показники затрат

обсяг видатків на проведення будівництва каналізацій очисної споруди ти с .гр н .

д о в ід к а  п ро  зм ін и  ас и гн у в ан ь  
в ід п о в ід н о  д о  р о зп о р я д ж ен н я
О Д А  в ід  10 08  2 0 1 7  р. № 5 7 5 2268,8 552 -1716,8

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється тим що, роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами

Показники продукту

кількість об'єктів,які плануються збудувати од. п е р е л ік  о б ’єк т ів  на 2 0 1 7  р ік
1 1 0

П оказники ефективності

середні витрати на будівництво одного о б ’єкта ти с .гр н . р о зр а х у н о к 2268,8 2268,8 0
П оказники  якості

питома вага виконаних робіт до потреби %
проектно-кошторисна

документація 2,5 0,6 -1,9
Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Відхилення пояснюється тим що, роботи не виконані в повному обсязі у зв'язку з несприятливими погодними умовами

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання програми кошти були використані лише частково у зв'язку з несприятливими погодними умовами



Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
тис.грн.

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 

1 січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 
проекту

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
(Ьонд разом загальний фонд спеціальний

(Ьонд разом загальний фонд спеціальний фонд разом

2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Ліквідація іншого забруднення 
навколишнього природного 
середовища

1419130
2268,8 2268,8 552 552 0

Надходження із бюджету

Екологічний податок 19010000 2268,8 2268,8 552 552 0
Інвестиційний проект 2

УСЬОГО 2268,8 2268,8 552 552 0 0

1 Код функціональної' класифікації виліпків та кредитування оюджеіу нкаїу іься .іиінс ч випадку, коли бюджетна програма не поділяється на нідпрогряі»

2 'Заіначаються усі підпрограми та іандання. затверджені паспортам бюджетні приграми

3 Пункт К іаіісінпГх тьси іі.іьки дія іанверджсних у місцевому бюджеті ви, іигків надання кредитній на реалі іапікі інвестиційних проектів (програм)

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

Головний бухгалтер

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук

С.Г.Макеєва
(підпис)



ЗВІТ
про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету

станом на 01.01.2018

1 ______________1400000_________ Департамент охорони здоров’я Вінницької облдержадміністрації
(КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)

1410000 Департамент охорони здоров'я Вінницької облдержадміністрації
(.КПКВК МБ) (найменування нідповідального виконавця)

1419150 0 5 2 0 Збереження природно-заповідного фонду
(КП КВК М Б) (КФ К ВК)І (найменування бю джетної програми)

4. Видатки та надання кредитів за бю джетною  програмою  за звітний період
тис.грн.

Затверджено паспортом бюджетної Касові видатки (надані кредити) Відхилення
загальний

Фонд
спеціальний

фонд
разом загальний фонд спеціальний фонд разом загальний

Фонд
спеціальний

фонд
разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 1109,7 1109,7 1022,37 1022,37 0 -87,33 87,33

5. О бсяги ф інансування бю джетної програми за звітний період у розрізі підпрограм та завдань
тис.грн.

№  з/п КПКВК КФКВК
П ідпрограма/завдання бю джетної 

програми

Затверджено паспортом бю джетної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення
П ояснення щ одо причин 

відхилення
загальний фонд

спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом загальний
фонд

спеціальний
фонд разом

і 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

і 1419150 0520

л

Забезпечення збереж ення  
природно-заповідного  фонду

0 1109,7 1109,7 0 1022,37 1022,37 0 -87,33 -87,33
Н емож ливість використання 
коштів в зв'язку з внесенням 
змін в проектно-кош торисну 
документацію

Усього 0 1109,7 1109,7 0 1022,37 1022,37 0 -87,33 -87,33

6. Видатки на реалізацію  регіональних цільових програм, які виконуються у складі бю дж етної програми, за  звітний період
тис.грн.

Назва державної/регіональної цільової програми та підпрограми

Затверджено паспортом бю дж етної програми на 
звітний період

Касові видатки (надані кредити) за звітний 
період

Відхилення П ояснення щ одо причин 
відхилення

загальний фонд спеціальний
Фонд разом загальний фонд спеціальний

фонд разом
загальний

фонд
спеціальний

фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Регіональна програма охорони навколишнього природного середовища та 
раціонального використання природних ресурсів на 2013-2018 роки 0 1109,7 1109,7 0 1022,37 1022,37 0 -87,33 -87,33

Н емож ливість використання 
коштів в зв'язку з внесенням 
змін в проектно-кош торисну 
документацію

Усього 0 1109,7 1109,7 0 1022,37 1022,37 0 -87,33 -87,33

7. Результативні показники бю джетної програми та аналіз їх виконання за звітний період

№ з/п

КП КВК

Назва показника Одиниця
виміру

Джерело інформації Значення
показника

Виконано за 
звітний період 

(касові 
видатки/надані 

коелити)

Відхилення

1 2 3 4 5 6 7 8
1 1419150 Підпрограма



1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8

Завдання 1: Здійснення заходів з відновлення ландшафту Северинівського парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва

Показники затрат

здійснення заходів щодо відновлення корінних природних комплексів тис.грн. кошторис , акти виконаних робіт
585,7 499,33 -86,37

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Неможливість використання коштів в зв'язку з внесенням змін в проектно-кошторисну документацію
Показники продукту

виготовлення проектно-кошторисної документації од. проектно-кошторисна
документація І 1 0

Показники ефективності
відновлення ландшафту території Северинівського парку-памятки 
садово-паркового мистецтва в селі Северинівка Жмеринського району 
Вінницької обл.

% кошторис
90,1 90,1 0

Показники якості

питома вага виконаних робіт до потреби % проектно-кошторисна
документація

7,2 7,2 0
Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті використання коштів бюджетної програми, роботи були виконані в запланованому обсязі.

Завдання 2: Проведення заходів по збереженню та відтворенню первісного вигляду парку-пам'ятки садово-паркового 
мистецтва місцевого значення "Парк ім.О.І.Ющенка”

Показники затрат

Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу тис.грн
розпорядження ОДА від 

26.04.2017 року №293, акти 
виконаних робіт закладу 24,0 23,04 -0,96

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Економія виникла через зменшення вартості видалення одиниці сухостійного чи аварійного дерева
Показники продукту

видалення сухостійних та аварійних дерев ШТ. розрахунок
30 33 3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Збільшення кількості видалених сухостійних та аварійних дерев виникло за рахунок зменшення вартості видалення одиниці сухостійного чи аварійного 
дерева.
Показники ефективності

середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева тис.грн. розрахунок
0,8 0,7 -0,1

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами

Виконавець зменшив вартість видалення сухостійних або аварійних дерев.

Показники якості
показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в 
парковій зоні на території лікарні (сухостійні та аварійні дерева, які 
підлягають видаленню згідно акту -132 шт.)

% акт обстеження стану 
зелених насаджень закладу 22,7 25 2,3

Пояснення щодо причин розбіжностей між затвердженими та досягнутими результатами
Відхилення пояснюється збільшенням кількості видалених сухостійних насаджень

Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання програми запланований обсяг робіт був виконаний повністю. Показник якості був збільшений на 2,3% за рахунок збільшення 
кількості видалених сухостійних насаджень при зменшенні середніх витрат на на санітарну вирізку одного дерева.



1 2 3 4 5 6 7 8

Завдання 3: Збереження ландшафту парку-пам'ятки садово-паркового мистецтва "П ’ятничанський парк"

Показники затрат

Обсяг призначень на реалізацію природоохоронного заходу тис.грн. розпорядження ОДА від 
30.06.2017 року №451 500,0 500 0

Показники продукту
Знесення та обрізка дерев, омолоджувальна обрізка дерев висотою 
більше 5м, улаштування газону, посадка кущів(живої загорожі), посадка 
дерев

шт розрахунок
375 375 0

Показники ефективності
середні витрати на санітарну вирізку та підчищення одного дерева тис.грн розрахунок 0,8 0,8 0
Показники якості

показник покращення санітарного стану пошкоджених насаджень в 
парковій зоні на території лікарні % розрахунок

50,98 50,98 0
Аналіз стану виконання результативних показників

В результаті виконання програми всі результативні показники були виконані на 100%

. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм3
________ _______________________ __________________ ______________________________________________________________________________________________________________________________ тис.грн.

Код Найменування джерел 
надходжень

КПКВК
Касові видатки станом на 
\ січня звітного періоду План звітного періоду (рік) Касові видатки за звітний період Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного 

проекту

загальний фонд спеціальний фонд разом загальний фонд спеціальний
Фонд

разом загальний фонд спеціальний
фонд

разом загальний фонд спеціальний
Фонд разом

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Підпрограма 1
Здійснення заходів з 
збереження природно- 
заповідного фонду

*1419150
1109,7 1109,7 1022,37 1022,37 0

Надходження із бюджету -

Екологічний податок 19010000 1109,7 1109,7 1022,37 1022,37 0
Інвестиційний проект 2

УСЬОГО 1109,7 1109,7 1022,37 1022,37 0 0

Л.О.Грабович

Л.В.Поліщук
і

С.Г.Макеєва

1 Код функціональної класифікації н ад а ти  іа кредиі

2 Зазначаються усі підпрограми та швдання. т в ер д а  

Л Пункг % іат>внС>сться тільки для шинерджених > мк

Директор Департаменту

Заступник начальника управління-начальник відділу 
фінансування та планування

їх бюджету нкаїугться лише у випадку, коли бюджетна програма не иоділяїтьсл на підпрограми, 

аснортом бюджетної програми

му бюджеті видатків/надання кредитиів на реалізацію інвестиційних проектів (програм)

Головний бухгалтер Оі-
(підпис)


