
1. 0700000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0712010 243

2. 0712020 250

3. 0712040 191

4. 0712050 128

5. 0712060 191

6. 0712070 179

7. 0712090 130

8. 0712100 141

9. 0712120 250

10. 0712130 225

11. 0712151 231

12. 0712152 225

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

Проведення належної 
медико-соціальної 
експертизи (МСЕК)

Департамент охорони здоров'я Полтавської облдержадміністрації

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2020 року

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

3

Стоматологічна 
допомога населенню

Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 
охорони здоров’я

Кількість нарахованих балів

Екстрена та швидка 
медична допомога 
населенню

(найменування головного розпорядника)

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

Інші програми та заходи 
у сфері охорони здоров’я



13. 0711120 250

14. 0714030 210

15. 0717322 230

16. 0717365 80

209 197 130Середній результат 
оцінки прорам

Будівництво медичних 
установ та закладів

Виконання 
інвестиційних проектів 
в рамках 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»

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

Забезпечення діяльності 
бібліотек



3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1. 0712070

2. 0717365

На низьку ефективність бюджетної програми 
вплинули три показники: середньодобове число 
виїздів бригад, середня кількість виїздів на одну 
бригаду та середні видатки на придбання одиниці 
обладнання. Поряд з цим, причини, з яких не було 
досягнуто планових показників, є обгрунтованими 
та вказають на загальну ефективність діяльності 
служби екстреної медичної допомоги: число виїздів 
бригад зменшилось за рахунок зменшення кількості 
непрофільних викликів; середні видатки на 
придбання одиниці обладнання збільшились за 
рахунок залучення додаткових надходжень до 
установи.

Виконання 
інвестиційних проектів 
в рамках 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»

Назва бюджетної 
програми

Пояснення щодо причин низької 
ефективності, визначення факторів через які 

не досягнуто запланованих результатів

Основною причиною низької ефективності 
бюджетної програми є відсутність затвердженої 
Міністерством охорони здоров'я України методики 
проведення відповідних досліджень. Питання щодо 
перегляду та актуалізації вказаного показнику до 
більш реалістичних значень не було вирішено 
Міністерством охорони здоров'я України.

Директор Департаменту охорони здоров'я 
обласної державної адміністрації В.ЛИСАК

№ 
з/п КПКВК МБ

Екстрена та швидка 
медична допомога 
населенню



1. 0712000
(КПКВК МБ)

2. Результати аналізу ефективності

Висока 
ефективність

Середня 
ефективність

Низька 
ефективність

1 2 4 5 6

1. 0712010 243

2. 0712020 250

3. 0712040 191

4. 0712050 128

5. 0712060 191

6. 0712070 179

7. 0712090 130

8. 0712100 141

9. 0712120 250

10. 0712130 225

11. 0712151 231

12. 0712152 225

203 191 179

Створення банків крові 
та її компонентів

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2020 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 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)

Забезпечення 
діяльності інших 
закладів у сфері 
охорони здоров’я



3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1. 0712070

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

Екстрена та швидка 
медична допомога 
населенню

На низьку ефективність бюджетної програми 
вплинули три показники: середньодобове число 
виїздів бригад, середня кількість виїздів на одну 
бригаду та середні видатки на придбання одиниці 
обладнання. Поряд з цим, причини, з яких не було 
досягнуто планових показників, є обгрунтованими 
та вказають на загальну ефективність діяльності 
служби екстреної медичної допомоги: число 
виїздів бригад зменшилось за рахунок зменшення 
кількості непрофільних викликів; середні видатки 
на придбання одиниці обладнання збільшились за 
рахунок залучення додаткових надходжень до 
установи.

№ 
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 250

250

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.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 01.01.2020 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 210

210

3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

Директор Департаменту охорони здоров'я 
Полтавської обласної державної адміністрації В.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 01.01.2020 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. 0717322 230

2. 0717365 80

230 80

Виконання 
інвестиційних проектів 
в рамках 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»

Середній результат 
оцінки прорам

Будівництво медичних 
установ та закладів

3

Узагальнені результати аналізу ефективності бюджетних програм станом на 01.01.2020 року

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

№  
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

Кількість нарахованих балів



3. Поглиблений аналіз причин низької ефективності

1. 0717365

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

Виконання 
інвестиційних проектів 
в рамках 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»

Основною причиною низької ефективності 
бюджетної програми є відсутність затвердженої 
Міністерством охорони здоров'я України методики 
проведення відповідних досліджень. Питання щодо 
перегляду та актуалізації вказаного показнику до 
більш реалістичних значень не було вирішено 
Міністерством охорони здоров'я України.

№ 
з/п КПКВК МБ Назва бюджетної 

програми

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