
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства фінансів України 

29 грудня 2002 року № 1098  

(у редакції наказу Міністерства фінансів України 

від 05 жовтня 2018 року № 813) 

ЗВІТ  

про виконання паспорта бюджетної програми на 2018 рік 

1.  230 

 

(КПКВК ДБ) 

Міністерство охорони здоров'я України 

 

(найменування головного розпорядника) 

2.                  2308000 

 

(КПКВК ДБ) 

Національна служба здоров’я України 

 

(найменування відповідального виконавця) 

3.  2308010 

 

(КПКВК ДБ) 

0763 

 

(КФКВК) 

     Керівництво та управління у сфері державних фінансових гарантій медичного                            

                                                обслуговування населення 
                         (найменування бюджетної програми) 

 

4. Стратегічні цілі головного розпорядника, на досягнення яких спрямовано реалізацію бюджетної програми 

№ з/п Стратегічна ціль 

1 Підвищення рівня здоров’я, тривалості життя населення та зниження рівня захворюваності. 

 

5. Видатки (надані кредити) за бюджетною програмою 

тис. гривень 

Затверджено у паспорті бюджетної програми Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 
спеціальний фонд разом 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

118466,5  118466,5 55133,2  55133,2 -63333,3  -63333,3 



 

6. Напрями використання бюджетних коштів 

 

тис. гривень 

№ 

з/п 

Напрями 

використання 

бюджетних 

коштів1 

Затверджено у паспорті бюджетної 

програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

1 Забезпечення 

виконання функцій і 

завдань, покладених на 

Національну службу 

здоров'я України 

99938,2  99938,2 43034,4  43034,4 -56903,8  -56903,8 

2 Придбання меблів 2739,5  2739,5 871,0  871,0 -1868,5  -1868,5 

3 Придбання 

комп'ютерного та 

периферійного 

обладнання 

11879,7  11879,7 8187,8  8187,8 -3691,9  -3691,9 

4 Придбання 

ліцензійного 

програмного 

забезпечення (заходи з 

інформатизації) 

3909,1  3909,1 3040,0  3040,0 -869,1  -869,1 

Відхилення між фактично проведеними касовими видатками та видатками, попередньо затвердженими у паспорті бюджетної програми за 1 

напрямом використання коштів, обумовлені відсутністю створених протягом 2018 року територіальних підрозділів НСЗУ. До загальної 

суми невикористаних коштів увійшли кошти, які передбачались на: виплату заробітної плати працівникам виплату заробітної плати 

працівникам таких підрозділів та нарахувань на неї; оплату відряджень; енергоносіїв та комунальних послуг.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Розбіжності між фактично проведеними касовими видатками та видатками, попередньо затвердженими у паспорті бюджетної програми за 

напрямами використання бюджетних коштів 2, 3 та 4, обумовлені меншим розміром ціни товарів, придбаних у рамках укладених договорів 

за результатами проведених відповідних тендерних процедур у 2018 році, та відхиленням торгів щодо придбання меблів відповідно до 

вимог, передбачених статтею 30 Закону України «Про публічні закупівлі».  

 

7. Видатки (надані кредити) на реалізацію державних цільових програм, які виконуються в межах бюджетної програми 

тис. гривень 



Код 

державної 

цільової 

програми 

Назва  

державної 

цільової 

програми 

Затверджено у паспорті  

бюджетної програми 
Касові видатки (надані кредити) Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

           

 

8. Результативні показники бюджетної програми та аналіз їх виконання 

№ з/п Показники 

Оди

ниц

я 

вимі

ру 

Джерело 

інформації 

Затверджено у паспорті  

бюджетної програми 

Фактичні результативні 

показники, досягнуті за рахунок 

касових видатків (наданих 

кредитів) 

Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціальн

ий фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальни

й фонд 
разом 

загальни

й фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 

1 затрат            

1 Кількість штатних 

одиниць апарату 

од. 

 
постанова КМУ 

від 05.04.2014 

№85, 

Управлінський 

облік 

250  250 105  105 -145  -145 

Примітка: 

Відхилення між фактично зайнятою кількістю штатних одиниць апарату НСЗУ та кількістю, попередньо передбаченою у паспорті на 2018 рік, обумовлена наступним. Протягом 2018 року у апараті НСЗУ було 

оголошено і проведено 12 конкурсів на зайняття 121 вакантної посади державної служби категорій "Б" та "В" у підрозділи, завдання яких безпосередньо пов'язані з виконанням основного завдання, визначеного  програмою 

державних гарантій медичного обслуговування населення, - реалізацією функції єдиного державного замовника медичних послуг та лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування 
населення (у звітному році - в частині послуг з надання первинної медичної допомоги). Однак, на 11 посад конкурс не відбувся у зв'язку з відсутністю кандидатів; на 21 посаду не було визначено переможців через їх 

невідповідність установленим вимогам; на 5 посад не було прийнято працівників у зв'язку з їх відмовою; 7 кандидатів не було допущено до тестування як таких, досвід роботи яких не відповідає установленим вимогам; 3 

кандидата після отримання листів про їх переведення до НСЗУ відмовилися.   

2 Кількість штатних 
одиниць 

територіальних 

органів 

од. 

 
постанова КМУ 
від 05.04.2014 

№85, 

Управлінський 

облік 

810  810 0  0 -810  -810 

Примітка: 

На кінець 2018 року залишились незаповненими вакантні посади територіальних органів НСЗУ у зв'язку з нестворенням таких органів, що обумовлено наступним. НСЗУ, як новостворений центральний орган виконавчої 
влади, що розпочав свою роботу у квітні 2018 року, відповідно до статті 7 Закону України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення" (далі - Закон) та Положення про Національну службу 

здоров’я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.2018 № 1101 "Про утворення Національної служби здоров'я України", визначено єдиним державним замовником медичних послуг та 

лікарських засобів за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення. У 2018 році НСЗУ відповідно до Прикінцевих та Перехідних положень зазначеного вище Закону здійснювало реалізацію державних 

гарантій медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для первинної медичної допомоги. Враховуючи те, що таке завдання виконується у нашій державі вперше, у процесі реалізації НСЗУ 

поставлених перед нею державою завдань та заходів, виникла необхідність у створенні територіальних підрозділів не як окремих юридичних осіб, а як територіальних органів апарату НСЗУ та створення відповідного 



нормативно-правового поля. З метою юридичного унормування прийнятого рішення НСЗУ у 2018 році було розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" та проект 

розпорядження Кабінету Міністрів України "Про погодження утворення міжрегіональних територіальних підрозділів Національної служби здоров’я України". 

3 Кількість 

відряджень 

працівників 

од. 

 
журнал реєстрації 

відряджень 

90  90 29  29 -61  -61 

Примітка: 

Відхилення між фактичною кількістю відряджень, проведених працівниками НСЗУ протягом 2018 року, та запланованою кількістю у паспорті бюджетної програми, зокрема о бумовлено тим, що протягом звітного року 

не було створено територіальних підрозділів НСЗУ. Зазначене призвело до відсутності потреби у направленнях у відрядження як працівників апарату НСЗУ до інших адміністративно-територіальних одиниць з метою 

вирішення проблемних питань, пов'язаних зі створенням та становленням територіальних підрозділів НСЗУ, так працівників таких територіальних органів. 

4 Розробка 

проектно-

кошторисної 

документації на 

проведення 

капітального 

ремонту 

адміністративної 

будівлі НСЗУ, 

розташованої за 

адресою: 

проспект Степана 

Бандери, 19 

тис. 

грн. 

 

техніко-

економічне 

обгрунтування 

вартості 

проектно-

кошторисної 

документації, 
Управлінський 

облік 

 1082,8 

 
 1082,8 974,5  974,5 -108,3  -108,3 

Примітка: 

Відхилення фактично проведених касових видатків на оплату коштів за виконані роботи з розроблення проектно-кошторисної документації менше від запланованої у паспорті бюджетної програми має місце у зв'язку з 

внесенням змін до укладеного договору на розробку  проектно-кошторисної документації в частині зменшення його загальної суми, передбаченої на 2018 рік. Таке зменшення суми по договору було здійснено у зв’язку з вкрай 

стислими строками, що залишалися для виконання договору до закінчення бюджетного року та необхідністю завершення цих робіт у 2019 бюджетному році. 

5 Розробка 

офіційного веб-

сайту НСЗУ 

тис. 

грн. 

 

договір, акт 

виконаних робіт 

 170,0 

 
 170,0  170,0  170,0    

6 Придбання 

серверних 

платформ 

тис. 

грн. 

 

договір, акт 

виконаних робіт 
752,8  752,8 575,5  575,5 -177,3  -177,3 

Примітка: 

Відхилення фактично проведених касових видатків у 2018 році за придбані серверні платформи від обсягів видатків, запланованих  у паспорті бюджетної програми за вказаним напрямом, обумовлене меншою ціною 

серверних платформ, що були закуплені у рамках укладеного договору за результатами проведення відповідної тендерної процедури. 

7 Придбання 

офісних пакетів 
тис. 

грн. 

 

договір, акт 

виконаних робіт 
1449,0  1449,0 1109,1  1109,1 -339,9  -339,9 

Примітка: 

Відхилення фактично проведених касових видатків у 2018 році за придбані офісні пакети від обсягів видатків, запланованих у паспорті бюджетної програми за вказаним напрямом, обумовлене меншою ціною офісних 

пакетів, закуплених у рамках укладеного договору за результатами проведення відповідної тендерної процедури. 

8 Придбання  

ліцензій для 

користувачів 

тис. 

грн. 

 

договір, акт 

виконаних робіт 
1707,3  1707,3 1355,4  1355,4 -351,9  -351,9 

Примітка: 

Відхилення фактично проведених касових видатків у 2018 році за придбані ліцензії для користувачів від обсягів видатків, запланованих у паспорті бюджетної програми за вказаним напрямом, обумовлене меншою ціною 

ліцензій, закуплених у рамках укладеного договору за результатами проведення відповідної тендерної процедури. 



2 продукту            

1 Кількість 

підготовлених 

пропозицій щодо 

тарифів та 
коригувальних 

коефіцієнтів на 

медичні послуги 

населенню для 

первинної 

медичної 

допомоги 

од. 

 
Управлінський 

облік 

 1   1 1  1    

2 Кількість 

створених Рад 

громадського 

контролю при 

НСЗУ  

од. 

 
внутрішній наказ 

НСЗУ 
1  1 0  0 -1  -1 

 

Примітка: 

Відхилення фактичного виконання зазначеного показника від запланованого обумовлено наступним. Згідно вимог, передбачених пунктом 5 Порядку проведення конкурсу з формування Ради громадського контролю при 

Національній службі здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.03.2018 № 271 "Деякі питання Ради громадського контролю при Національній службі здоров'я", для забезпечення проведення 

конкурсу з формування Ради громадського контролю Голова НСЗУ зобов'язаний розмістити на офіційному веб-сайті НСЗУ оголошення про проведення такого конкурсу. Разом з тим, згідно договору від 04.12.2018 № 122, 

укладеному НСЗУ з виконавцем робіт з розробки та впровадження офіційного веб-сайту НСЗУ, та актів виконаних робіт (№1 від 06.12.2018 та №2 від 20.12.2018) зазначені роботи були завершені лише наприкінці  грудня 

2018 року. 

3 Кількість 

розроблених 

проектів 

нормативно-

правових актів 

од. 

 
Управлінський 

облік 
8  8 215  215 207  207 

Примітка: 

Відхилення фактичної кількості розроблених протягом 2018 року НСЗУ проектів нормативно-правових актів від запланованої у паспорті бюджетної програми пояснюється тим, що протягом звітного періоду було 
розроблено 5 проектів постанов Кабінету Міністрів України, 3 з яких було направлено до головного розпорядника бюджетних коштів для їх подальшого опрацювання відповідно до вимог Регламенту Кабінету Міністрів 

України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950, та 210 одиниць наказів НСЗУ з основної діяльності.   

4 Кількість 

опрацьованої 

апаратом 

кореспонденції 

(доручень, листів, 

звернень 

громадян) 

од. 

 
журнал реєстрації 

вхідної та 

вихідної 

кореспонденції 

2100  2100 1768  1768 -332  -332 

Примітка: 

Відхилення фактичної кількості опрацьованої апаратом кореспонденції (доручень, листів, звернень громадян) від запланованої у паспорті бюджетної програми пояснюється, зокрема належною якістю проведення НСЗУ 

протягом 2018 року роз'яснювальної роботи серед населення та надавачів медичних послуг. 

5 Кількість 

укладених 

договорів про 

медичне 

обслуговування 

населення за 

програмою 

державних 

од. 

 
Управлінський 

облік 
100  100 623  623 523  523 



гарантій 

медичного 

обслуговування 

населення 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника кількості укладених НСЗУ договорів з надавачами медичних послуг від попередньої кількості, запланованої у паспорті бюджетної програми, обумовлено позитивною динамікою протягом 

липня - грудня 2018 року активності надавачів медичних послуг в частині їх перетворення у державні комунальні підприємства, активного підписання ними відповідних договорів з НСЗУ, а також належною якістю 

роз'яснювальної роботи, проведеної НСЗУ. 

6 Кількість 

підготовлених 

пропозицій до 

методики щодо 

складання 

проекту програми  

медичних 

гарантій для 

первинної 

допомоги  

од. 

 
Управлінський 

облік 
 1  1 0  0 -1  -1 

Примітка: 

Відсутність підготовленої у 2018 році  пропозиції до методики щодо складання проекту програми медичних гарантій для первинної медичної допомоги обумовлена необхідністю попереднього вивчення НСЗУ проблемних 

питань, що можуть виникати у процесі реалізації ним, як Уповноваженим органом, завдання щодо розроблення проекту програми медичних гарантій, а також визначення шляхів оптимального та раціонального вирішення 

виявлених проблемних питань з метою подальшого їх імплементування у відповідний розділ проекту програми. Проект програми медичних гарантій розроблятиметься НСЗУ з урахуванням вимог, передбачених Законом 

України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення», зокрема в частині урахування положень галузевих  стандартів у сфері охорони здоров'я та у порядку, встановленому МОЗ за погодженням з 

Мінфіном. 

7 Кількість 

придбаних 

одиниць меблів 

од. Управлінський 

облік, видаткова 

накладна 

1111  1111 470  470 -641  -641 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника кількості придбаних меблів від запланованого у паспорті бюджетної програми обумовлене меншим розміром ціни меблів, придбаних у 2018 році НСЗУ у рамках договорів, укладених за 

результатами проведення відповідних тендерних процедур, а також відхиленням торгів відповідно до вимог, передбачених статтею 30 Закону України "Про публічні закупівлі". 

8 Кількість 

придбаних 

одиниць 

комп'ютерного та 

периферійного 

обладнання 

од. Управлінський 

облік, видаткова 

накладна 

552  552 435  435 -117  -117 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання від запланованого у паспорті бюджетної програми обумовлене меншим їх розміром, визначеним у договорах, укладених за 

результатами проведення відповідних тендерних процедур. 

9 Кількість 

придбаних 

серверних 

платформ  

од. Управлінський 

облік, видаткова 

накладна 

22  22 22  22    

10 Кількість 

придбаних 

офісних пакетів 

од. Управлінський 

облік, видаткова 
накладна 

150  150 150  150    

11 Кількість 

придбаних 

ліцензій для 

од. Управлінський 

облік, видаткова 

накладна 

980  980 980  980    



користувачів 

3 ефективності            

1 Кількість 

опрацьованої  

кореспонденції 

(доручень, листів, 

звернень 

громадян) на 1 

працівника 
апарату  

од. 

 
журнал реєстрації 

вхідної та 

вихідної 

кореспонденції  

8 

 
 8 17 

 
 17 9  9 

 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника кількості опрацьованої кореспонденції на 1 працівника апарату НСЗУ від попередньо запланованого у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою кількістю працівників, 

фактично прийнятих на кінець 2018 року до апарату НСЗУ.        

2 Середня вартість 

одиниці 

придбаних меблів 

тис. 

грн. 
Управлінський 

облік, видаткова 

накладна  

 2,5  2,5 1,9  1,9 -0,6  -0,6 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника середньої вартості одиниці придбаних меблів порівняно із попередньо запланованою у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою вартістю меблів, передбачених у договорах, 
укладених за результатами проведених процедур. 

3 Середня вартість 

одиниці 

придбаного 

комп'ютерного та 

периферійного 

обладнання 

тис. 

грн. 
Управлінський 

облік, видаткова 

накладна  

21,5  21,5 18,8  18,8 -2,7  -2,7 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника середньої вартості одиниці придбаного комп'ютерного та периферійного обладнання порівняно із попередньо запланованою у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою 

вартістю такого обладнання, передбаченого у договорах, укладених у 2018 році за результатами проведених процедур. 

4 Середня вартість 

людино-дня 

відрядження 

працівників 

грн. Управлінський 

облік 

 

253,3  253,3 124,4  124,4 -128,9  -128,9 

Примітка: 

Відхилення показника фактичного розміру середньої вартості людино-дня відрядження працівників від показника, попередньо запланованого у паспорті бюджетної програми, пояснюється зменшенням: фактичної 

кількості відряджень, кількості працівників, що направлялись у відрядження та днів їх перебування у відрядженні.    

5 Середня вартість 

одиниці 

придбаних 

серверних 

платформ 

тис. 

грн. 

Управлінський 

облік  

34,2  34,2 26,2  26,2 -8,0  -8,0 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника середньої вартості одиниці придбаних серверних платформ порівняно із попередньо запланованої у паспорті бюджетної програми пояснюється меншою вартістю 1 одиниці таких 

платформ, передбачених у договорах, укладених у 2018 році за результатами проведених процедур. 

6 Середня вартість 

одиниці 

придбаних 

офісних пакетів 

тис. 

грн. 
Управлінський 

облік 
9,7  9,7 7,4  7,4 -2,3  -2,3 



Примітка: 

Відхилення фактичного показника середньої вартості одиниці придбаних офісних пакетів порівняно із попередньо запланованою у паспорті бюджетної програми обумовлено меншою вартістю таких офісних пакетів, 

передбачених у договорах, укладених у 2018 році за результатами проведених процедур. 

7 Середня вартість 

одиниці 

придбаних 

ліцензій для 

користувачів 

тис. 

грн. 
Управлінський 

облік  
1,7  1,7 1,4  1,4 -0,3  -0,3 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника середньої вартості одиниці придбаних ліцензій для користувачів порівняно із попередньо запланованою у паспорті бюджетної програми обумовлено меншою вартістю ліцензій, 

передбачених у договорах, укладених у 2018 році за результатами проведених процедур. 

4 якості            

1 Питома вага 

схвалених 

проектів 

нормативно-

правових актів у 

загальній 

кількості 

розроблених  

відс. 

 
Управлінський 

облік 

 

100,0  100,0 99,1  99,1 -0,9  -0,9 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника питомої ваги схвалених проектів нормативно-правових актів у загальній кількості розроблених від запланованого у паспорті бюджетної програми обумовлено тим, що два нормативно-

правових акти, безпосереднім розробником яких було НСЗУ, були подані на розгляд Кабінету Міністрів України у січні 2019 року. 

2 Питома вага 

вчасно виконаних 

доручень у їх 

загальній 

кількості  

відс. 

 
Управлінський 

облік 

 

100,0  100,0 100,0  100,0    

3 Рівень 

забезпечення 

працівників 

меблями 

відс. 
 

Управлінський 
облік 

 

39,1  39,1 20,8  20,8 -18,3  -18,3 

Примітка: 

Відхилення показника рівня забезпечення працівників меблями порівняно із запланованим на початок року у паспорті бюджетної програми обумовлений внесенням змін до кошторисних призначень НСЗУ на 2018 рік в 

частині їх зменшення за напрямком, що стосується придбання меблів для забезпечення придбання продукції Microsoft.   

4 Рівень 

забезпечення 

працівників 

комп'ютерним та 

периферійним 

обладнанням 

відс. 

 

Управлінський 

облік 

 

52,1  52,1 41,0  41,0 -11,1  -11,1 

Примітка: 

Відхилення показника рівня забезпечення працівників комп'ютерним та периферійним обладнанням обумовлено внесенням змін до кошторисних призначень протягом року в частині зменшення видатків за вказаним 

напрямом у зв’язку з нестворенням територіальних підрозділів НСЗУ.         

5 Частка закладів 

охорони здоров'я, 

що надають 

відс. 

 

Управлінський 

облік 

 

16,0  16,0 50,7  50,7 34,7  34,7 



первинну 

медичну 

допомогу, з якими 

НСЗУ уклала 

договори про 

медичне 

обслуговування 

населення, у 

загальній 

кількості таких 

закладів 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника, що характеризує частку закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу та з якими НСЗУ уклала договори про медичне обслуговування населення, у загальній кількості 

таких закладів, від планового, передбаченого у паспорті бюджетної програми, обумовлено підвищенням рівня активності надавачів медичних закладів, що надавали первинну медичну допомогу, в частині їх перетворення на 

державні комунальні заклади та укладання договорів з НСЗУ. 

6 Рівень готовності 

проектно-

кошторисної 

документації 

відс. 

 

Акт здачі-

приймання 

54,1  54,1 48,7  48,7 -5,4  -5,4 

Примітка: 

Відхилення фактичного показника, що стосується рівня готовності проектно-кошторисної документації, від запланованого у паспорті бюджетної програми, обумовлено внесенням змін до укладеного договору на розробку  

проектно-кошторисної документації в частині зменшення його загальної суми, передбаченої на 2018 рік, у зв’язку з вкрай стислими строками  до завершення бюджетного року та необхідністю завершення зазначених 

робіт у 2019 бюджетному році. 

7 Рівень готовності 

офіційного веб-

сайту НСЗУ 

відс. 

 

Акт виконаних 

робіт 

100,0  100,0 100,0  100,0    

8 Рівень 

забезпечення 

працівників 

ліцензійним 

програмним 

забезпеченням 

відс. 

 

Управлінський 

облік 

 

100,0  100,0 100,0  100,0    

Аналіз стану виконання результативних показників  

Паспортом бюджетної програми було заплановано 34 результативних показники, які характеризують хід її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети та виконання 

завдань. Результативні показники бюджетної програми визначені з дотриманням вимог, передбачених Загальними вимогами до визначення результативних показників 

бюджетних програм, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 10.12.2010 № 1536 «Про результативні показники бюджетної програми», зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 27 грудня 2010 року за № 1353/18648. 8 із запланованих у паспорті бюджетної програми показників стосуються групи «затрат», 11 – «продукту», 7 

– «ефективності» та 8 – «якості». 

 
У групі «затрат»:  

 
враховуючи наявність об’єктивних причин, пояснення щодо яких наведено вище, не виконано показники, які стосуються заповнення штатної чисельності апарату та 

територіальних підрозділів НСЗУ, а також кількості відряджень працівників; 

 
показник, який стосується вартості розроблення проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту адміністративної будівлі НСЗУ, не виконаний у 

повному обсязі. Кошти, передбачені на вказані цілі залишились невикористаними у зв’язку з вкрай обмеженим терміном часу до кінця бюджетного року для виконання 
запланованого обсягу робіт та необхідністю перенесення частини робіт на 2019 рік; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1353-10#n15


 
відхилення показників, що стосуються використання коштів, попередньо передбачених на придбання серверних платформ, офісних пакетів та ліцензій для користувачів, 

обумовлено їх меншою вартістю, визначеною у договорах на їх придбання, укладеними за результатами відповідних тендерних процедур.   
 

У групі «продукту» 4 з 11-ти попередньо запланованих результативних показників виконані, 2 – перевиконані, 1 – не виконано та 4 – недовиконані. Обгрунтування 

недовиконання та невиконання запланованих показників зазначено.  

 

У групі «ефективності» 1 з 7-ми попередньо запланованих результативних показників перевиконано,  в 5 показниках, що стосуються використання коштів, попередньо 

передбачених на придбання меблів, придбаного комп’ютерного та периферійного обладнання, придбання серверних платформ, офісних пакетів та ліцензій для користувачів, 
наявні відхилення, обумовлено їх меншою вартістю, визначеною у договорах на їх придбання, укладеними за результатами відповідних тендерних процедур, 1 показник 

недовиконано в зв’язку з відсутністю територіальних органів НСЗУ та потреби відряджень працівників НСЗУ. 
 

У групі «якості» 3 з 8-ти попередньо запланованих результативних показників виконані, 1– перевиконаний та 4 – недовиконані. Обгрунтування недовиконання та невиконання 

запланованих показників зазначено.  

 

9. Видатки у розрізі адміністративно-територіальних одиниць 

тис. гривень 

Код 

Назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці 

Затверджено у паспорті  

бюджетної програми 
Касові видатки Відхилення 

загальний 

фонд 

спеціаль

ний 

фонд 

разом 
загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

загальний 

фонд 

спеціальний 

фонд 
разом 

01 Автономна 

Республіка Крим 

         

02 Вінницька область          

03 Волинська область          

04 Дніпропетровська 

область 

         

05 Донецька область          

06 Житомирська область          

07 Закарпатська область          

08 Запорізька область          



09 Івано-Франківська 

область 

         

10 Київська область          

11 Кіровоградська 

область 

         

12 Луганська область          

13 Львівська область          

14 Миколаївська область          

15 Одеська область          

16 Полтавська область          

17 Рівненська область          

18 Сумська область          

19 Тернопільська 

область 

         

20 Харківська область          

21 Херсонська область          

22 Хмельницька область          

23 Черкаська область          

24 Чернівецька область          

25 Чернігівська область          

26 Місто Київ          

27 Місто Севастополь          

 Усього          

 

10. Узагальнений висновок про виконання бюджетної програми. 



У процесі реалізації завдань і заходів, передбачених паспортом бюджетної програми НСЗУ досягнуто поставленої мети та забезпечено цільове і ефективне використання 

бюджетних коштів. 
Протягом дії бюджетної програми у 2018 році укомплектовано висококваліфікованими кадрами майже 50 відсотків штатної чисельності працівників апарату НСЗУ, підготовлено 

низку нормативно-правових актів, зокрема тих, які регулюють надання первинної медичної допомоги населенню.  
У липні та жовтні 2018 року НСЗУ, як єдиним державним замовником медичних послуг та лікарських засобів, укладено 623 договори, предметом яких став державний 

гарантований пакет медичної допомоги - прозоро визначений обсяг первинної медичної допомоги, право на отримання якого у разі потреби мають усі без винятку громадяни 
України. 

Крім того, з метою належного виконання завдань, покладених на НСЗУ державою, у 2018 році за рахунок коштів зазначеної бюджетної програми здійснено закупівлю вкрай 
необхідного комп’ютерного та периферійного обладнання, ліцензійного програмного забезпечення, частково забезпечено працівників апарату необхідними товарно-

матеріальними цінностями, виконано два етапи робіт по розробленню проектно-кошторисної документації на проведення капітального ремонту будівлі, переданої на баланс 
НСЗУ зі сфери управління Міністерства охорони здоров’я України, яка була введена в експлуатацію понад 30 років, та яка потребує термінового проведення капітального 

ремонту. 
Зазначена бюджетна програма є вкрай актуальною для її подальшої реалізації у наступних бюджетних роках, оскільки її завдання спрямовані на забезпечення подальшого 

функціонування та розвитку єдиного державного замовника медичних послуг та лікарських засобів, який забезпечує та забезпечуватиме у подальшому розподіл бюджетних 
коштів на оплату медичних послуг через новий, сучасний механізм їх стратегічної закупівлі, що супроводжуватиметься створенням та постійним вдосконаленням сучасної 

платформи для збору та обміну медичною та фінансовою інформацією в електронному вигляді. Така електронна система дозволить реалізувати принцип “гроші ходять за 
пацієнтом”, а також ефективно витрачати кошти. Ця система також відкриє можливість для створення “єдиного медичного простору” - координації і інтеграції між рівнями 

медичної допомоги, а також для запровадження нової системи управління якістю послуг. 

Під час реалізації НСЗУ завдання щодо забезпечення цільового використання бюджетних коштів, передбачених для оплати медичних послуг населенню, та здійснення контролю 
за добросовісним виконанням постачальниками умов договорів про надання таких послуг, враховуються кращі сучасні практики та досвід трансформації систем охорони 

здоров’я у світі. 

 


