
1. 0700000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0712010 250

2. 0712020 250

3. 0712040 239

4. 0712050 93

5. 0712060 250

6. 0712070 214

7. 0712090 249

8. 0712100 83

9. 0712120 250

10. 0712130 134

11. 0712140 225

12. 0712150 208

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

3

Стоматологічна 
допомога населенню

Інші програми, заклади 
та заходи у сфері 
охорони здоров'я

Кількість нарахованих балів

Екстрена та швидка 
медична допомога 
населенню

Інформаційно-
методичне та 
просвітницьке 
забезпечення в галузі 
охорони здоров'я

Проведення належної 
медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

(найменування головного розпорядника)

Програми і 
централізовані заходи у 
галузі охорони здоров'я

Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню
Спеціалізована 
стаціонарна медична 
допомога населенню

Санаторно-курортна 
допомога населенню

Медико-соціальний 
захист дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

Створення банків крові 
та її компонентів

Спеціалізована 
амбулаторно-
поліклінічна допомога 
населенню

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації



13. 0711120 230

14. 0714030 230

15. 0717320 250

16. 0717360 250

17. 0718310 133

225 154 83

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1. 0712100

Будівництво об'єктів 
соціально-культурного 
призначення

Виконання 
інвестиційних проектів

Запобігання та 
ліквідація забруднення 
навколишнього 
природного середовища

Підготовка кадрів 
вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів 
акредитації (коледжами, 
технікумами, 
училищами)

Забезпечення діяльності 
бібліотек

Директор Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації В.П. Лисак

№ 
з/п КПКВК МБ

Середній результат 
оцінки прорам

Назва бюджетної 
програми

Стоматологічна 
допомога населенню

Низька ефективність програми спричинена тим, що 
установою отримано матеріальні цінності в 
натуральній формі від Міжнародного фонду 
допомоги хворим з наслідками травм та 
захворювань, а також переглядом необхідного для 
придбання обладнання відповідно до потреби, що 
збільшило вартість одиниці продукції. При цьому 
заплановані показники досягнуті.

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через які 

не досягнуто запланованих результатів



1. 0712000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0712010 250

2. 0712020 250

3. 0712040 239

4. 0712050 93

5. 0712060 250

6. 0712070 214

7. 0712090 249

8. 0712100 83

9. 0712120 250

10. 0712130 134

11. 0712140 225

12. 0712150 208

228 154 83

Створення банків крові 
та її компонентів

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів

3
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню
Спеціалізована 
стаціонарна медична 
допомога населенню

Санаторно-курортна 
допомога населенню

Медико-соціальний 
захист дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування

Середній результат 
оцінки прорам

Інші програми, заклади 
та заходи у сфері 
охорони здоров'я

Екстрена та швидка 
медична допомога 
населенню

Спеціалізована 
амбулаторно-
поліклінічна допомога 
населенню

Стоматологічна 
допомога населенню

Інформаційно-
методичне та 
просвітницьке 
забезпечення в галузі 
охорони здоров'я

Проведення належної 
медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

Програми і 
централізовані заходи у 
галузі охорони здоров'я



3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1. 0712100

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.П. Лисак

Стоматологічна 
допомога населенню

Низька ефективність програми спричинена тим, що 
установою отримано матеріальні цінності в 
натуральній формі від Міжнародного фонду 
допомоги хворим з наслідками травм та 
захворювань, а також переглядом необхідного для 
придбання обладнання відповідно до потреби, що 
збільшило вартість одиниці продукції. При цьому 
заплановані показники досягнуті.

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через 
які не досягнуто запланованих результатів



1. 0711000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0711120 230

230

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.П. Лисак

Середній результат 
оцінки прорам

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через 
які не досягнуто запланованих результатів

Підготовка кадрів 
вищими навчальними 
закладами І-ІІ рівнів 
акредитації 
(коледжами, 
технікумами, 
училищами)

3

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів



1. 0714000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0714030 230

230

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.П. Лисак

Середній результат 
оцінки прорам

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через 
які не досягнуто запланованих результатів

Забезпечення 
діяльності бібліотек

3

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів



1. 0717000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0717320 250

2. 0717360 250

250

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Виконання 
інвестиційних проектів

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.П. Лисак

Середній результат 
оцінки прорам

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через 
які не досягнуто запланованих результатів

Будівництво об'єктів 
соціально-культурного 
призначення

3

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів



1. 0718000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0718310 133

133

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації В.П. Лисак

Запобігання та 
ліквідація забруднення 
навколишнього 
природного середовища

Середній результат 
оцінки прорам

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через 
які не досягнуто запланованих результатів

3

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2019 року

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації
(найменування головного розпорядника)

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів
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