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І. Резюме до звіту за результатами державного фінансового аудиту
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих протягом
2012 - 2016 років на виконання Міської цільової програми
«Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки»
У звіті представлено результати державного фінансового аудиту
ефективності використання бюджетних коштів, спрямованих протягом 2012 2016 років на виконання Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2012 2016 роки».
Аудиторське дослідження проведено в плановому порядку на виконання
доручення Держфінінспекції України від 14.01.2016 № 17-18/13 щодо
звернення депутата Київської міської ради від 17.12.2015 № 08/279-02,
відповідно до ст. 113 Бюджетного кодексу України [2], ст. 2 Закону України
«Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»
від 26.01.1993 № 2939-ХІІ (зі змінами) [8], постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження Порядку проведення Державною фінансовою
інспекцією, її територіальними органами державного фінансового аудиту
виконання бюджетних програм» від 10.08.2004 № 1017 [11] та Методичних
рекомендацій щодо проведення органами державної контрольно-ревізійної
служби державного фінансового аудиту виконання бюджетних програм,
затверджених наказом ГоловКРУ України від 15.12.2005 № 444 [16].
В процесі аудиторського дослідження проведено вивчення та аналіз
чинного законодавства і нормативно-правової бази, здійснено економічний
аналіз за основними групами показників дослідженої сфери: затрат, продукту,
ефективності та якості, за результатами яких встановлено, іцо стан
використання коштів - недостатньо ефективний, оскільки фактичний рівень
виконання показників затрат та продукту не забезпечив очікуваних якісних та
кількісних змін у дослідженій сфері.
Аудит проводили: завідувач сектору Артюх Н.М., головний державний
аудитор Звонков О.М., провідний державний фінансовий інспектор
Демченко Л.М.
Головною проблемою аудиторського дослідження було визначення
причин, що перешкоджають
ефективному
виконанню
запланованих
результативних показників дослідженої Програми.
В ході аудиту виявлено ключові чинники, що мали негативний вплив на
стан виконання робіт та заходів у зазначеній сфері, а саме:
1. Прорахунку
допущені
головним
виконавцем
Програми
при
плануванні державних закупівель, та неврегульованість критеріїв розподілу
коштів за напрямками
їх використання
в межах єдиної програми
негативно впливають на хід виконання окремих напрямів Програми та
виконання функцій лікувально-профілактичних
закладів.
Відсутність встановлених вимог щодо обсягів та критеріїв розподілу
цільового фінансування в розрізі напрямків Програми, а також прорахунки при
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плануванні
державних
закупівель, негативно впливають на хід виконання
Програми та виконання функцій лікувально-профілактичних закладів.
2. Відсутність з боку головного виконавця системного підходу та
послідовності під час формування та реалізації програмних заходів і
несвоєчасність їх реалізації не сприяє належному виконанню
заходів
Програми та раціональному використанню бюджетних коштів.
В Програмі «Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки кошти на закупівлю
кріобанку не передбачались (лише для придбання холодильного обладнання
для проведення карантинізації плазми та апаратів для автоматичного
цитаферезу та плазмаферезу у сумі 1950,0 тис.грн, п. 6.23 Програми), в той час
як на адресу Департаменту, зокрема, Київським міським центром крові,
неодноразово вносились пропозиції щодо виділення асигнувань на закупівлю
такого обладнання, в тому числі: листами від 21.12.2010 № 040, від 21.01.2011
№ 48 та від 24.05.2011 № 303, щодо включення до державної цільової
програми підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату
Європи 2012 року з футболу, а також від 07.04.2015 № 273 на запит
Департамента від 02.04.2015 № 061-2746/08 стосовно надання інформації про
погребу в обладнанні на 2015 рік.
Проте, не зважаючи на неодноразові звернення Центру, головним
виконавцем Програми пропозиції щодо виділення асигнувань на придбання
кріобанку в ході централізованих заходів або в межах асигнувань виділених на
утримання закладу враховані не були.
Тобто, своєчасне вжиття заходів головним виконавцем Програми щодо
придбання та введення в експлуатацію згаданого медичного обладнання дало б
змогу забезпечити умови для належного
використання
834,4 літрів
еритроцитної маси, і відповідно, заощадження б 1173,03 тис. грн бюджетних
коштів, витрачених впродовж 2012 — 2016 років на їх заготівлю; надало б
можливість
створити
запас залишків
еритроцитів,
необхідних
для
безперебійного функціонування лікувальних закладів (зокрема, з урахуванням
потреби в рідкісних групах та резусах еритроцитів), а також попередити
додаткові витрати, пов'язані із закупівлею такого обладнання в подальшому.
5. Недосконале виконання заходів Програми і відсутність належної
системи внутрішнього контролю при розподілі коштів та проведенні
закупівель (на рівні головного виконавця та учасників Програми не сприяло
досягненню ЇЇ завдань.
Відсутність конкретизації цільового спрямування коштів у розрізі напрямків
їх використання, а також регламентованих критеріїв їх розподілу, надають
можливість головному виконавцю Програми приймати рішення не передбачені
Програмою.
Проведення головним виконавцем централізованих закупівель лікарських
засобів не забезпечує виконання напрямків Програми ЇЇ учасниками.
Рішення, прийняті головним виконавцем в ході виконання Програми, не
забезпечені
належними
обгрунтуваннями,
оскільки
базуються
на
непідтверджених даних.
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Тому відсутність конкретизації цільового
спрямування
отриманих
Департаментом коштів в розрізі напрямків їх використання (зокрема, і у зв 'язку
з відсутністю їх деталізації в паспортах бюджетної програми, погоджених
КМДЛ), а також відсутність регламентованих критеріїв розподілу асигнувань,
зокрема, у разі їх обмеженого надходження, надають можливість головному
виконавцю приймати не передбачені Програмою рішення.
4. Відсутність належного внутрішнього контролю з боку головного
виконавця Програми
та відсутність
взаємодії між її учасниками
спричинило невідповідність даних, відображених у паспортах бюджетної
програми із затвердженим обсягом бюджетних призначень, відображеним
у звітах про виконання паспорта бюджетної програми місцевого бюджету
та обсягом бюджетних призначень, передбачених рішеннями
Київської
міської ради, що, в свою чергу, не дозволило провести всебічну оцінку
ефективності
використання
бюджетних
коштів,
спрямованих
на
реалізацію заходів Програми..
Так, неузгодженість дій між учасниками бюджетної програми, а також
відсутність належного контролю за її здійсненням (як на рівні КМДА - в
частині внесення відповідних змін до Програми, так і на рівні головного
виконавця - в частині внесення змін до паспортів бюджетних програм стали
причиною виникнення розбіжностей між плановими та фактичними
показниками (як якісними, так і кількісними) на всіх етапах виконання
Програми, що в, свою чергу, обумовило неможливість проведення всебічної
оцінки її ефективності.
5. Відсутність належного контролю з боку учасників
бюджетного
процесу за ходом організації та виконанням Програми на всіх етапах ЇЇ
впровадження і виконання сприяє нераціональному витрачанню коштів
місцевого бюджету.
Фактично, в ході аудиторського дослідження встановлено, що протягом
2012 - 2016 років лікувально-профілактичними закладами м. Києва на
безоплатній основі було надано медичну допомогу жителям, які є громадянами
України, проте не являються мешканцями міста Києва, а також громадянам
інших іноземних держав, що, в свою чергу, призвело до додаткового навантаження
лікувальних закладів міста та коштувало місцевому бюджету (в розрахунок не
включались накладні та непрямі витрати) понад 2486,45 тис. гривень.
Окрім зазначеного, постачання витратних матеріалів для гемодіалізу
проводилось на підставі заявок лікувальних закладів, направлених до КМКЛ №
З (установи, що протягом 2012 - 2016 років здійснювала організацію та
розподіл даних витратних матеріалів), складених помісячно в розрізі осіб, що
проходили лікування з визначенням конкретного вичерпного переліку
необхідних для гемодіалізу матеріалів.
Одночасно, як свідчать дані журналів використання витратних матеріалів
матеріально-відповідальних осіб у відділеннях лікувальних закладів, а також
протоколи гемодіалізів, за відсутності в закладах залишків діалізаторів
належних розмірів (площа діалізатора), в окремих випадках спостерігалось
використання діалізаторів з більшим розміром, які, в порівнянні з
діалізаторами меншого розміру, є дорожчими. Як наслідок, у зв'язку з
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різницею в їх вартості, місцевим бюджетом зайво втрачено коштів на
загальну суму 191,27 тис.грн, а саме: внаслідок використання таких
діалізаторів в ОКЛ м. Києва на суму 102,43 тис. грн (в 2015 році - 83,94 тис.
грн та 2016 році - 18,49 тис. грн) та КМКЛ № 3 на суму 88,84 тис. грн. (в 2014
році - 1,06 тис. грн., 2015 році - 1,4 тис. грн. та у 2016 році - 86,38 тис.
гривень).
Враховуючи те, що в ході аудиту, головним виконавцем Програми не
надано документів, які б підтверджували, що відповідна ситуація склалася
внаслідок несвоєчасного або недостатнього постачання таких витратних
матеріалів постачальником, можна стверджувати, що вищезазначені витрати
спричинені
недоліками
в системі організації
постачання
витратних
матеріалів
в лікувальних
закладах (зокрема, за рахунок
відсутності
нормативів щодо резервного
їх залишку) та обумовлені
недостатнім
контролем з боку всіх учасників бюджетного процесу (на рівні керівників
лікувальних закладів, а також/або осіб відповідальних за їх постачання в
Департаменті).
6. Нерівномірне фінансування напрямів та заходів Програми не
дозволяє в повній мірі досягти очікуваних результатів та надавати
необхідну медичну допомогу життєво необхідними лікарськими засобами
та виробами медичного призначення.
Нерівномірне фінансування напрямів та заходів Програми не дозволяє в
повній мірі досягти очікуваних результатів, спрямованих на зміцнення і
охорону здоров'я жителів м. Києва, зниження розповсюдженості і зменшення
захворювань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідністю.
За результатами проведеного дослідження розроблено пропозиції,
головною метою яких є підвищення ефективності використання коштів,
впровадження дієвого контролю, забезпечення економії та сприяння
вирішенню зазначених проблем.

II. Вступ
Соціально-економічна криза останнього десятиріччя призвела до того,
що економічно активне населення для підтримання перед роботодавцем
професійного іміджу різко обмежило звернення за медичними послугами.
Внаслідок цього значна частина патології залишається поза полем зору
медицини і, не зустрічаючи належної протидії, розвивається за природними
законами, що веде до хронізації, численності, поєднаності, комплексності
патологічних процесів, а далі - до первинної інвалідизації та передчасної
смертності.
Протягом останніх років має чітку тенденцію до зменшення показник
смертності населення (-7,5%), відмічено суттєве зниження смертності від
ускладнень вагітності та пологів, хвороб системи кровообігу, цукрового
діабету, цереброваскулярних хвороб, травм та нещасних випадків, отруєнь.
Тим не менше, в структурі смертності основними причинами залишаються
хвороби системи кровообігу (64,6%), злоякісні новоутворення, травми та
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отруєння,
при
цьому
показник смертності від раку і хвороб крові та
кровотворних органів є сталим.
Крім того, зберігається висока поширеність серцево-судинної патології,
хоча відмічається зниження рівня первинної інвалідності при хворобах
системи кровообігу серед дорослого, в т. ч. працездатного населення.
Профілактика і лікування хвороб системи кровообігу як першопричини
первинної інвалідності і передчасної смертності дорослого населення є одним з
пріоритетних напрямків в системі охорони здоров'я столиці.
Стабільними також є показники захворюваності новоутвореннями та
хворобами крові і кровотворних органів у зв'язку з несприятливою
екологічною ситуацією та значним постарінням населення.
В динаміці онкозахворюваності серед киян протягом чотирьох років,
починаючи з 2005 року, спостерігалось зниження рівня виявлення нових
випадків (2005 рік - 341,0; 2006 рік - 338,8; 2007 рік - 334,2; 2008 рік - 329,0
на 100 тисяч). Але вже з 2009 року (330,6 на 100 тис.) намітилась протилежна
тенденція. Викликає занепокоєння той факт, що питома вага занедбаних форм
серед вперше виявленої онкологічної патології залишається достатньо високою
13,1 % (12,8 % у 2009 році, 11,5 % у 2006 році).
Серйозною проблемою залишається захворюваність на соціально
небезпечні хвороби, зокрема туберкульоз, ВІЛ/СНІД, хвороби, що передаються
статевим шляхом. Так, якщо зростання захворюваності на туберкульоз вдалося
подолати, то відносно ВІЛ/СНІДу спостерігається лише зниження темпу
приросту захворюваності за останні 2 роки.
На фоні такої проблеми, вагомим є питання забезпечення населення
столиці медикаментами, дороговартісними витратними матеріалами медичного
призначення у рамках виконання медичних програм загальнодержавного
значення.
Зважаючи на викладене, напрями та заходи Програми в кінцевому
висновку спрямовані на зміцнення і охорону здоров'я жителів м. Києва,
зниження розповсюдженості і зменшення захворювань, викликаних основними
хворобами, травмами та інвалідністю.
Провідними шляхами реалізації заходів Програми є організаційні заходи з
реформування системи охорони здоров'я столиці, забезпечення комунальних
закладів охорони здоров'я обладнанням, медикаментами, дороговартісними
витратними матеріалами медичного призначення та ін.
Вирішення означених проблем дозволить забезпечити населення м. Києва
високоспеціалізованою, якісною та доступною медичною допомогою.
Основним джерелом иокриття витрат на реалізацію заходів Програми
виступає бюджет м. Києва шляхом щорічного додаткового цільового
фінансування галузі "Охорона здоров'я".
У нашій державі забезпечення населення медичною допомогою
здійснюється відповідно до положень Конституції України [1], Закону України
«Основи законодавства України про охорону здоров'я» [4] та інших
нормативно-правових актів.
Конституцією України [ 1 ] встановлено право громадян на охорону
здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування. Держава створює умови
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для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування,
У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога
надається безоплатно (ст. 49).
У місті Києві надзвичайно важливим і відповідальним завданням вищих
органів державної влади, органів міської та районної влади є питання
забезпечення
населення
столиці
медикаментами,
дороговартісними
витратними матеріалами медичного призначення у рамках виконання Міської
цільової програми «Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки», затвердженої
рішенням Київської міської ради від 15.03.2012 № 208/7545 [20] (надалі Програма «Здоров'я киян», Програма) зі змінами, внесеними відповідно до
рішень Київської міської ради від 25.12.2012 № 677/8961 [21], від 02.10.2013
№ 25/9613 [22], від 09.10.2014 № 287/287 [23], від 22.12.2016 № 782/1786 [24].
Згідно з паспортом Програми «Здоров'я киян» її розробником та
відповідальним виконавцем є Головне управління охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної
адміністрації), правонаступником якого є Департамент охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), (надалі - Департамент
охорони здоров'я).
Мета Програми «Здоров'я киян» полягає у досягненні максимально
можливого рівня здоров'я для всіх жителів м. Києва незалежно від їх віку,
статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я киян протягом усього
їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення страждань, викликаних
основними хворобами, травмами та інвалідизацією.
Основні завдання Програми:
- досягнення рівноправності жителів м. Києва у питаннях охорони
здоров'я;
- створення у м. Києві системи медичної допомоги, зосередженої на
пацієнтові;
- формування здорового способу життя киян;
- забезпечення медичної підтримки здорового початку життя киян;
- збереження здоров'я киян у похилому віці, подовження активного
довголіття;
- скорочення поширеності інфекційних захворювань, в тому числі
соціально значимих;
- скорочення поширеності неінфекційних хвороб;
-забезпечення медичної підтримки створення здорового і безпечного
фізичного середовища у м. Києві;
- покращення питань керівництва і забезпечення якості медико-санітарної
допомоги тощо.
З урахуванням внесених змін, для реалізації Програми у бюджеті
м. Києва передбачено кошти в сумі 4 342 834,80 тис. грн, що здійснюються у
межах витрат, затверджених у відповідних бюджетах на кожний поточний рік
та спрямованих на 15 пріоритетних завдань, а саме: зменшення поширеності
інфекційних хвороб; репродуктивне здоров'я; охорону дитинства; боротьбу з
онкологічними захворюваннями; боротьбу з хворобами крові, кровотворної та
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лімфоїдної тканин; профілактику та лікування
серцево-судинних
та
судинно-мозкових захворювань; нефрологію і замісну ниркову терапію;
ендокринні захворювання; діагностику та лікування розсіяного склерозу;
розвиток трансплантології; впровадження інших сучасних технологій;
розвиток донорства крові та її компонентів; профілактику та лікування
ВІЛ/СНІДУ; удосконалення наркологічної допомоги населенню та заходи
протидії вживанню; кращі можливості для інвалідів та інших незахищених
верств населення; розвиток паліативної та хоспісної допомоги; боротьбу із
захворюванням на туберкульоз та його профілактику.
Програма розрахована на 2012 - 2016 роки, а виконання заходів
передбачається в два етапи: І етап - 2012 - 2014 роки, II етап - 2015 - 2016
роки, що має забезпечити досягнення її мети в повному обсязі.
III. Структура аудиту
Об'єкт аудиту: бюджетні кошти, спрямовані на виконання Міської
цільової програми «Здоров'я киян» на 2012 — 2016 роки» за період з 01.01.2012
п о З І . 12.2016.
Масштаб аудиту: загальний обсяг коштів міського бюджету, фактично
спрямованих на реалізацію заходів зазначеної Програми, становить
1 453 405,06 тис. гривень.
Мета аудиту: оцінити ефективність використання бюджетних коштів,
спрямованих на реалізацію заходів Програми. У разі неефективного їх
використання - визначити причини, які мали на це негативний вплив, та
розробити пропозиції щодо якісних змін в управлінні бюджетними коштами.
Період дослідження: 2012 - 2016 роки.
Коло учасників аудиторського дослідження: дослідження проводиться
працівниками Північного офісу Держаудитслужби у співпраці з фахівцями
Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради
(КМДА), лікувально-профілактичними
закладами,
які
підпорядковані
Департаменту охорони здоров'я.
Методи аудиту: Аудиторське дослідження проводиться шляхом аналізу
законодавчих та нормативно-правових актів, що визначають загальні
організаційно-правові та соціально-економічні засади реалізації державної
соціальної політики, спрямовані на зміцнення і охорону здоров'я жителів
м.
Києва, зниження розповсюдженості і зменшення захворювань, викликаних
основними хворобами, травмами та інвалідністю; бухгалтерської, фінансової
та статистичної звітності Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу
Київської міської ради (КМДА); інформації, отриманої, в разі необхідності, за
письмовими запитами в інших суб'єктів господарювання.
Підстави для проведення аудиту. Дослідження проводиться на
виконання доручення Держфінінспекції України від 14.01.2016 № 17-18/13
щодо звернення депутата Київської міської ради від 17.12.2015 № 08/279-02,
надісланого листом Київської міської ради від 30.12.2015 № 225-КР-4632, та
відповідно до п. 1.1.2.1 плану контрольно-ревізійної роботи Північного офісу
Держаудитслужби на IV квартал 2016 року.
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IV. Опис об'єкта аудиту
4.1. Аналіз нормативно-правової бази
Міська цільова програма «Здоров'я киян» на 2012 - 2016 роки»
підготовлена відповідно до Конституції України [1], законів України "Про
місцеве самоврядування в Україні" [3], "Основи законодавства України про
охорону здоров'я" [4], "Про державні цільові програми" [5], "Про затвердження
Загальнодержавної програми розвитку первинної медико-санітарної допомоги
на засадах сімейної медицини на період до 2011 року" [6], "Про затвердження
Загальнодержавної програми боротьби з онкологічними захворюваннями на
період до 2016 року" [7], Указів Президента України "Про додаткові заходи
щодо реформування системи охорони здоров'я населення" від 27.01.2010
№ 70/2010 [10], "Про затвердження Національного плану дій на 2011 рік щодо
впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне
суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" від
27.04.2011 № 504/2011 [9], "Про затвердження Державної цільової програми
"Цукровий діабет" на 2009 - 2013 роки" від 19 серпня 2009 року № 877 [12],
"Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Трансплантація"
на період до 2012 року" від 8 жовтня 2008 року № 894 [13], "Про затвердження
Державної програми "Репродуктивне здоров'я нації" на період до 2015 року"
від 27.12.2006 № 1849 [14], розпоряджень Кабінету Міністрів України "Про
схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері протидії
поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів,
психотропних речовин та прекурсорів на 2011 - 2015 роки" від 13.09.2010
№ 1808-р [18], "Про затвердження плану заходів щодо виконання Концепції
реалізації державної політики у сфері протидії поширенню наркоманії,
боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та
прекурсорів на 2011 - 2015 роки" від 22.11.2010 № 2140-р [19], розроблених
Міністерством охорони здоров'я України проектів концепцій, основні
положення яких запропоновано включити до Загальнодержавної програми
"Здоров'я 2020: український вимір", а саме: "Державної програми запобігання
та лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань до 2016
року", "Державної цільової соціальної програми "Медична реабілітація" на
2 0 1 2 - 2 0 1 6 роки."
Міська цільова програма "Здоров'я киян" на 2012 - 2016 роки (далі Програма) розроблена як логічне продовження міської Міжгалузевої
комплексної програми "Здоров'я киян на 2003 - 2011 роки". В основу
розробленої Програми покладено нову редакцію Концепції розвитку охорони
здоров'я в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від
І 7.02.2011, з урахуванням концептуальних напрямків реформування системи
охорони здоров'я, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
17.02.2010 № 208 "Деякі питання удосконалення системи охорони здоров'я"
[15], та заходів Загальнодержавної програми розвитку первинної медикосанітарної допомоги на засадах сімейної медицини на період до 2011,
затверджених Законом України від 22.01.2010 № 1841 -VI [6], інших державних
програм.
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Слід зазначити, що протягом 2012 - 2016 років до рішення
Київської міської ради від 15.03.2012 № 208/7545 «Про затвердження міської
цільової програми «Здоров'я киян» на 2012 — 2016 роки» [20] неодноразово
вносились зміни. Зокрема, рішеннями Київської міської ради від 25.12.2012
№ 677/8961 [21], від 02.10.2013 № 25/9613 [22], від 09.10.2014 № 287/287 [23]
та від 22.12.2016 № 782/1786 [24] змінювались обсяги фінансування,
необхідних для реалізації напрямів та завдань Програми.
Як уже зазначалось, мета Програми «Здоров'я киян» полягає у досягненні
максимально можливого рівня здоров'я для всіх жителів м. Києва незалежно
від їх віку, статі, соціального статусу, зміцнення і охорони здоров'я киян
протягом усього їх життя, зниження розповсюдженості і зменшення
страждань, викликаних основними хворобами, травмами та інвалідизацією.
Додатком 2 до Програми «Здоров'я киян» визначено напрями діяльності
та заходи. Напрями діяльності (пріоритетні завдання) Програми «Здоров'я
киян» на 2012 - 2016 роки наведені на Мал. 3.1.
Зважаючи на викладене, розроблені напрями та заходи Програми в
кінцевому висновку спрямовані на зміцнення і охорону здоров'я жителів
м. Києва, зниження розповсюдженості і зменшення захворювань, викликаних
основними хворобами, травмами та інвалідністю.
; • ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ;
; • ОРГАШЗАЦІЙПО-СТРУКТУРНЕ РЕФОРМУ В АІIIІЯ СИСТЕМИ
Г
;
!
;

ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я М. КИЄВА;
•
ФІНАНСОВІ
РЕСУРСИ
ОХОРОНИ
ЗДОРОВ'Я
ТА
УПРАВЛІННЯ ними;
• РЕГІОНАЛЬНА ПОЛІТИКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІІАССЛСІIIІЯ

! ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ;
; • РОЗВИТОК МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ
! ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я;
; •
ІНФОРМАЦІЙНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
; ЗДОРОВ'Я ТА ЙОГО РОЗВИТОК;
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• ЗМЕНШЕННЯ ПОШИРЕНОСТІ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ;
* РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я;
• ОХОРОНА ДИТИНСТВА,
*^
РОЗВИТОК СТАЦІОНАРІ ІОЇ МЕДИЧІІОЇ ДОІ ЮМОГИ;
• БОРОТЬБА З ОНКОЛОГІЧНИМИ ЗАХВОРЮВАННЯМИ,
• БОРОТЬБА З ХВОРОБАМИ КРОВІ. КРОВОТВОРНОЇ ТА
ЛІМФОЇДНОЇ ТКАНИН;
* ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ ТА
СУДИНПО-МОЗКОВИХ ЗАХВОРЮВАНЬ;
• НЕФРОЛОГІЯ І ЗАМІС НА НИРКОВА ТЕРАПІЯ;
• ЕНДОКРИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ;
• ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ РОЗСІЯНОГО С'КЛГРОЗУ,
• РОЗВИТОК ТРАНСПЛАНТОЛОГІЇ.
• ВПРОВАДЖЕННЯ ІНШИХ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ;
* РОЗВИТОК ДОНОРСТВА КРОВІ ТА ЇЇ КОМПОНЕНТІВ;
• ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ВІЛ/СНІДУ;
• БОРОТЬБА ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ТА
ЙОГО ПРОФІЛАКТИКА;
•
УДОСКОНАЛЕННЯ
НАРКОЛОГІЧНОЇ
ДОПОМОГИ
НАСЕЛЕННЮ ТА ЗАХОДИ ПО ПРОТИДІЇ ВЖИВАННЮ
АЛКОГОЛЮ ТА НАРКОТИКІВ;
• КРАЩІ
МОЖЛИВОСТІ
ДЛЯ
ІНВАЛІДІВ ТА
ІНШИХ
НЕЗАХИЩЕНИХ ВЕРСТВ НАСЕЛЕННЯ;
. РОЗВИТОК ПАЛІАТИВНОЇ ТА ХОСПІСНОЇ ДОПОМОГИ,

Мал, 3.1. Напрями діяльності (пріоритетні завдання) Програми «Здоров'я киян»
на 2012-2016 роки
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Слід
зазначити,
що
за результатами
попередньої
ревізії,
проведеної фахівцями Держфінінспекції в м. Києві у Департаменті охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) за період з
01.07.2010 по 01.04.2014 (акт від 07.07.2014 № 05-30/2538) в межах виконання
заходів Програми «Здоров'я киян на 2012 - 2016 роки» встановлені процедурні
порушення при проведенні закупівель протягом досліджуваного періоду,
зокрема:
• Ревізією відкритих торгів на закупівлю ліків (інсуліну та його аналогів)
проведених у 2013 році на загальну суму 20256160,55 грн, встановлені
порушення ч.2 ст. 31 ст. 29 та ст. 30 Закону України "Про здійснення
державних закупівель" від 01.06.2010 № 2289-УІ (далі - Закон Про закупівлю),
в частині допущення до оцінки пропозицій учасників, які не відповідали
вимогам документації конкурсних торгів, а також щодо порушення
Департаментом термінів укладання договорів.
• Аналогічно, ревізією процедури відкритих торгів на закупівлю
продуктів дитячого та дієтичного харчування, проведених у 2012 році
очікуваною вартістю 2310030,21 грн, також встановлені порушення вимог п.1
ст. 29 та ст. 30 Закону Про закупівлю, в частині, допущення до оцінки
пропозицій учасників, які не відповідали вимогам документації конкурсних
торгів.
• Ревізією відкритих торгів на закупівлю вітамінів, гормонів, алкалоїдів та
антибіотиків, проведених у 2012 році на загальну суму 4568122,50 грн,
встановлено порушення пп. З ч. 2 ст. 22 а також п. 1 ст. 29 та ст. 30 Закону
Про закупівлю, в частині включення в документацію конкурсних торгів вимог
до медичних препаратів, які не відповідають фармакологічним властивостям,
а також допущення до оцінки пропозицій учасників, які не відповідали
вимогам документації конкурсних торгів.
• Ревізією відкритих торгів на закупівлю ліків, проведених у 2014 році,
очікуваною вартістю 24726209,20 грн, також встановлено порушення вимог
п. 1 ст. 29 та п. 1. ст. 30 Закону Про закупівлю, в частині допущення до оцінки
пропозицій учасників, які не відповідали вимогам документації конкурсних
торгів.
4.2. Аналіз результативних показників
Для оцінки ефективності використання коштів, спрямованих на виконання
заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян на 2012-2016 роки» за
період з 01.01.2012 по 31.12.2016 року обрано наступні показники:
4.2.1. Показники затрат
Згідно даних, одержаними за письмовим запитом в Департаменті охорони
здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) листом від
27.12.2016 № 061-16819/05.01, що наведені в Додатку 1, всього на реалізацію
досліджуваної Програми протягом 2012 - 2016 років за рахунок коштів
бюджету м. Києва планувалося спрямувати 4342834,80 тис. грн, у тому числі:
у 2012 році - 267059,40 тис. грн, у 2013 році - 967896,40 тис. грн, у 2014 році
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- 1018088,00 тис. грн, у 2015 році - 1070547,00 тис. грн та у 2016 році 1019244,00 тис. гривень.
Фактично, за досліджуваний період на виконання заходів Програми
спрямовано 1 453405,06 тис. грн, що становить 33,47% від запланованого
обсягу. З них протягом 2012 року касові видатки становили 72469,63 тис. грн
або 27,14% від запланованого обсягу. Протягом 2013 року - 88581,32 тис.
грн або 9,15% запланованого обсягу. Протягом 2014 року - 142755,50 тис.
грн або 14,02% запланованого обсягу. Протягом 2015 року - 306545,12 тис.
грн або 28,63% від запланованого обсягу та протягом 2016 року 843053,49 тис. грн або 82,7% від запланованого на 2016 рік обсягу коштів.
Показник

2012

2013

2014

2015

2016

Всього
7

1
Програма

267059,40

967896,40

1018088,00

1070547,00

1019244,00

4 342834,80

Фінансування

72469,63

88581,32

142755,50

306545,12

843053,49

1 453405,06

27,14

9,15

14,02

28,63

82,7

33,47

Іі-Іі^іМ;-::'

Рівень виконання програми, ( % )

Табл. 3.1. Інформація щодо планових та фактичних обсягів фінансування міської цільової
програми «Здоров'я киян на 2012 — 2016 роки», (тис. грн).

Як свідчать дані, наведені у Таблиці 3.1, планові показники міської
цільової Програми «Здоров'я киян» упродовж досліджуваного періоду мали
коливальний характер. Так, планові обсяги затрат у 2013 році збільшились у
порівнянні з 2012 роком на 700837,00 тис. грн, або у 3,6 рази. При цьому, у
2016 році спостерігається зменшення планових обсягів затрат. Натомість, на
2015 рік у порівнянні з попередніми затверджено найбільший плановий обсяг
видатків у розмірі 1070547,00 тис. гривень.
В свою чергу, упродовж 2012 - 2015 років коливальний характер
спостерігається щодо фактичних обсягів фінансування Програми. При цьому,
найменший обсяг видатків на реалізацію програми у розмірі 72469,63 тис. грн
спрямовано у 2012 році. Найбільший у розмірі 843053,49 тис. грн у 2016 році.
Фактичні видатки на виконання Програми здійснювались за наступними
кодами функціональної класифікації (КФК):
- 081002 «Інші заходи в галузі охорони здоров'я»;
- 081006 «Програми і централізовані заходи з імунопрофілактики»;
- 081007 «Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом»;
- 081008 «Програми і централізовані заходи профілактики ВІЛінфекції/СНІДу»;
- 081009 «Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на
цукровий діабет»;
- 081010 «Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих».
Таким чином, за 2012 — 2016 роки загальний рівень фактичного
виконання показників затрат в порівнянні з запланованими обсягами
становить 33,47%, в тому числі, за 2012 рік - 27,14%, за 2013 рік - 9,15%,
за 2014 рік - 14,02%, за 2015 рік - 28,63% та за 2016 рік 82,7%.
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Слід зазначити, що до аудиту не надані паспорти бюджетної програми
«Здоров'я киян» та звіти про її виконання за 2015 рік, у зв'язку з чим аналіз
показників за 2015 рік не проводився. З приводу зазначеного, Департаментом
охорони здоров'я надано копію листа Департаменту фінансів виконавчого
органу Київської міської ради (КМДА) від 05.02.2015 № 054-1-3-08/422, в
якому зазначено, що Рішенням Київської міської ради від 28.01.2015 № 60/925
«Про бюджет міста Києва на 2015 рік» не затверджено застосування
програмно-цільового методу у бюджетному процесі м. Києва.
Враховуючи зазначене, здійснити моніторинг та оцінку ефективності
бюджетної програми, зокрема порівняльний аналіз ії ефективності і контроль
за цільовим використання бюджетних коштів за 2015 рік не є можливим.
Крім того, на запит аудиторів про надання до аудиту розрахунків потреби
медикаментів та медичних засобів в розрізі усіх напрямків Програми за 2012
рік, Депаратментом надано копію акта «Про вилучення для знищення
документів, не внесених до Національного архівного фонду» від 07.11.2016
№ 1, затвердженого в. о. директора Департаменту Турчаком Д. В. та
підписаного Головою ЕК Єкасьовою О.В., складеного архівістом Кузнєцовою
В.В. та погодженого Протоколом засідання ЄПК Державного архіву м. Києва
від 21.12.2016 №01-34.
4.2.2. Показники продукту
1. Забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет.
Як свідчать дані одержані від Департаменту охорони здоров'я
виконавчого органу Київської міської ради (КМДА), протягом 2012 - 2016
років в рамках реалізації заходів Програми «Здоров'я киян» здійснювалося
забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну.
Так, кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами
інсуліну упродовж 2 0 1 2 - 2 0 1 3 років становила 11060 осіб, у 2015 році - 12560
осіб, у 2016 році - 12823 осіб, що склало 100% від планового показника.
Таким чином, фактичне виконання показників продукту за вказаним
напрямом виконано на рівні 100%.
2. Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих.
Загальна кількість хворих дітей, які перебувають під диспансерним
наглядом протягом 2012 року становила 394 особи при передбаченій планом 392 особи. При цьому, у 2013 році при плановому показнику 394 особи,
загальна кількість онкохворих, які перебувають під диспансерним наглядом,
становила 74136 осіб. Слід зазначити, що вказана кількість осіб, які
перебувають під диспансерним наглядом, викладена некоректно. Так, у 2014
році планова кількість дітей відповідала кількості хворих дітей, які
перебувають під диспансерним наглядом, та становила 5022 особи, у 2016 році
під диспансерним наглядом перебувало 5483 особи при плані 5500.
Враховуючи вищевикладене, провести порівняльний аналіз за вказаним
напрямком не вважається за можливе, в зв Уязку з тим, що:
- розрахунок потреби на 2012 рік для дослідження не надано внаслідок
з його знищення (акт «Про вилучення для знищення документів, не
внесених до Національного
архівного фонду» від 07.11.2016 № 1,
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затверджений
в. о. директора Департаменту
Турчаком Д.В. та
підписаний
Головою
ЕК
Єкасьовою
О.В.,
складений
архівістом
Кузнєцовою В. В. та погоджений Протоколом засідання ЄПК Державного
архіву м. Києва від 21.12.2016 № 01-34);
- в розрахунку
потреби
на 2013 рік головним
спеціалістом
Департаменту
за відповідним
напрямком не зазначено
заплановані
показники по кількості хворих (в розрізі дорослих та дітей);
- розрахунок потреби на 2015рік для дослідження не надано в зв'язку з
відсутністю Звіту про виконання паспорту бюджетної програми на 2015
рік (лист Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) від 05.02.2015 № 054-1-2-08/422).
3. Централізовані заходи з імунопрофілактики.
Так, передбачені планом 19477 особи забезпечувалися медикаментами
упродовж 2012 - 2013 років. У 2014 році планова кількість осіб становила
19500 осіб, фактично придбання медикаментів на запланованих хворих не
здійснювалося. При цьому протягом 2016 року забезпечено медикаментами
131392 особи при плановій кількості 263525 осіб, що становило лише 49,86%
від плану.
Таким чином, фактичне виконання показників продукту за наведеними
напрямком має нерівномірний
характер:
спостерігається
як повне
виконання, так і суттєве недовиконання планових показників продукту.
4. Централізовані заходи боротьби з туберкульозом.
Так, упродовж 2012 року загальна кількість хворих становила 1675 осіб
при плановій кількості 2280 осіб. При цьому кількість хворих з вперше
встановленим діагнозом при плані 860 осіб, становила 1145 осіб, що
перевищило плановий показник на 33%. Протягом 2013 року загальна кількість
хворих відповідала плановій і становила 2280 осіб, кількість хворих з вперше
встановленим діагнозом відповідала плановим показникам та становила 860
осіб. Упродовж 2014 року заходи по боротьбі з туберкульозом не проводилися.
При цьому, протягом 2016 року загальна кількість хворих становила 1925 осіб,
що перевищило плановий показник в кількості 1692 особи на 13%.
Тобто, фактичне виконання показників продукту за наведеним
напрямом має нерівномірний характер спостерігається як перевиконання,
так і недовиконання планових показників.
5. Централізовані заходи профілактики ВІЛ-інфекції/СНІДу
Протягом 2012 року кількість хворих становила 10617 осіб, що більше
від плану на 20% (плановий показник - 8785 осіб), при цьому кількість хворих
з вперше встановленим діагнозом становила 1833 особи, що більше від плану
на 96% (плановий показник - 931 особа). Протягом 2013 року кількість хворих
становила 9945 осіб при плановому показнику 10620 осіб, що менше від плану
на 7%; при цьому, кількість хворих з вперше встановленим діагнозом
становила 1405 осіб, що менше від плану на 25% (плановий показник ^ 1850
осіб). Протягом 2016 року загальна кількість хворих становила 5488 осіб, що
на 13% більше від плану (плановий показник - 4840 осіб); кількість хворих з
вперше встановленим діагнозом склала 24 особи, що становило 100% від
плану.
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Слід
зазначити,
що
Звіт бюджетної програми за вказаним
напрямком за 2014 рік до аудиту не надано.
Отже, фактичне виконання показників продукту за наведеним
напрямом має нерівномірний характер, провести аналіз по вказаному
напрямку не вважається за можливе в зв^язку з неповним наданням звітів.
6. Інші заходи в галузі охорони здоров'я:
6.1. Нефрологія і замісна ниркова терапія.
Протягом 2012 року кількість хворих нефрологічного профілю становила
386 осіб, протягом 2013 року - 470 осіб, протягом 2014 року - 590 осіб, що
складало 100% від планового показника. При цьому вже в 2016 році кількість
хворих нефрологічного профілю становила 1235 осіб при плановому показнику
119561 особа. Зокрема, згідно даних головного позаштатного спеціаліста, за
вказаним напрямком планова кількість хворих на 2016 рік становила лише 528
осіб. Враховуючи зазначене, ні планові, ні фактичні показники, внесені до
звіту за 2016 рік не відповідають даним, відображеним в потребі, наданій
головним позаштатним спеціалістом.
Враховуючи вищевикладене, робити порівняльний аналіз за вказаним
напрямком не вважається за можливе, в зв 'язку з тим, що у звіт внесено
дані, які не підтверджуються
даними
головного
позаштатного
спеціаліста.
6.2. - 6.3. Боротьба з хворобами крові, кровотворної та лімфоїдної
тканин (гемофілія та онкогематологія).
Упродовж 2012 року кількість хворих на гемофілію, яким надавалась
допомога, становила 258 осіб, що відповідало плановому показнику; кількість
хворих на онкогематологічну патологію, яким надавалась допомога, становила
1616 осіб, що також відповідало плановому показнику. Протягом 2013 року
кількість хворих на хворобу крові та кровотворної тканини, яким надавалась
допомога, становила 36217 осіб, що склало 100% від планового показника.
Упродовж 2014 року кількість хворих на гемофілію, яким надавалась
допомога, становила 284 осіб, що відповідало плановому показнику; кількість
хворих на онкогематологічну патологію, яким планувалось надання допомоги,
становило 2111 особи, проте допомога протягом року не надавалась. Протягом
2016 року кількість хворих на гемофілію, яким надавалась допомога, становила
329 особи при плановому показнику 284 особи; кількість хворих на
онкогематологічну патологію, яким надавалась допомога, становила 2933
особи, що перебільшило плановий показник (2111 осіб) на 38,9%.
- розрахунок потреби на 2015 рік для дослідження не надано в зв'язку з
відсутністю Звіту про виконання паспорту бюджетної програми на 2015
рік (лист Департаменту фінансів виконавчого органу Київської міської
ради (КМДА) від 05.02.2015 № 054-1-2-08/422).
Враховуючи вищевикладене, провести порівняльний аналіз за вказаним
напрямком не вважається за можливе в зв \язку з тим, що в окремих звітах
дані про кількість хворих заповнювались не коректно. Так, наприклад,
головний позаштатний спеціаліст - е провідним фахівцем з відповідної спеціальності в системі охоронн
здоров'я в м. Києві, функції та обов'язки якого визначені Положенням, затвердженим наказом ДОЗ, зокрема,
від 12.12.2013 №729
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згідно даних потреби
головного позаштатного
спеціаліста
з
гематології
на 2016 рік планова
кількість
дорослих
хворих
на
онкогематологічну
патологію,
що потребують
медикаментозного
забезпечення складала 11097 осіб, дітей - 56 осіб, що разом складає 11153
особи, в той час, як в Звіті про виконання паспорту бюджетної програми,
головним виконавцем відображено плановий показник в кількості — 2111
осіб.
6.4. Впровадження інших сучасних технологій - протезування та
ендопротезування.
Впродовж 2012 року кількість хворих, яким надавалась допомога по
протезуванню та ендопротезуванню, становила 3967 осіб, що відповідало
плановому показнику. Так, в 2013 році надано допомогу по протезуванню та
ендопротезуванню 450 особам, що відповідало плановому показнику.
Протягом 2014 року при плановому показнику 795 осіб, допомога по
протезуванню та ендопротезуванню не надавалася. Упродовж 2016 року
надано допомогу по протезуванню та ендопротезуванню 1876 особам, що
склало 235% від планового показника 795 осіб.
Тобто, фактичне виконання показників продукту за наведеним
напрямом має нерівномірний характер: спостерігається як перевиконання,
так і невиконання планових показників.
6.5. Ендокринні захворювання.
Протягом 2012 року кількість дітей, яких забезпечували інсуліновими
помпами, становила 7 осіб, що складало 100%) від планового показника. При
цьому протягом 2013 року було забезпечено лікарськими засобами
(інсулінами) та виробами медичного призначення (засобами введення інсуліну)
614 дітей, що становило 100% від планового показника. Поряд з цим протягом
2014 року кількість дітей, які знаходилися на диспансерному обліку з
порушенням толерантності до глюкози, становила 3180 осіб, що складає 100%
від планового показника. Впродовж 2016 року кількість дітей, які
забезпечувалися засобами введення інсуліну становила 224 особи, що складає
1,8% від планового показника - 12210 осіб.
Тобто, фактичне виконання показників продукту за наведеним
напрямом має нерівномірний
характер:
спостерігається
як повне
виконання, так і невиконання планових показників. Слід зазначити, що
дані про кількість дорослого населення протягом досліджуваного періоду до
Звіту не вносилися.
6.6. Репродуктивне здоров'я.
Протягом 2012 року кількість проб для проведення допоміжних
репродуктивних технологій становила 16931 одиниць, що склало 100% від
планового показника. Впродовж 2013 року зазначені заходи не планувалися та
не проводилися. Протягом 2014 року плановий показник проб для проведення
допоміжних репродуктивних технологій становив 10169 одиниць, проте заходи
за вказаним напрямом не проводилися. При цьому в 2016 році кількість проб
для проведення допоміжних репродуктивних технологій становила 375
одиниць, що склало 3,7% від планового показника- 10169.
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Отже, фактичне виконання показників
напрямом має нерівномірний характер.

продукту

за

наведеним

6.7 Розвиток донорства крові та її компонентів.
Протягом 2012 року кількість обстежень донорської крові та її
компонентів високочутливими тест-системами становила 1172 одиниці, що
склало 4,7 % від планового показника - 25000 одиниць. При цьому протягом
2013 року при плановому показнику 25000 одиниць, обстеження донорської
крові за вказаною Програмою не проводилися. Протягом 2014 року кількість
обстежень донорської крові та її компонентів високочутливими тестсистемами становила 25000 одиниць, що склало 100% від планового
показника. Слід зазначити, що фінансування за Програмою протягом 2014 року
на придбання тест-систем не здійснювалось. Враховуючи зазначене, підстави
щодо внесення Департаментом до Звіту даних про фактичне виконання
планових показників відсутні. У 2016 році обстежень донорської крові та її
компонентів високочутливими тест-системами становила 25000 одиниць, що
перевищило плановий показник в кількості 13463 одиниці на 85,7%.
Враховуючи
вищевикладене,
провести
порівняльний
аналіз за
вказаним напрямком не є можливим, у зв'язку з тим, що дані у звітах не
підтверджено даними, отриманими в ході проведення збору інформації.
6.8 Кращі можливості для інвалідів.
Протягом 2012 року забезпечення медикаментами та медичними
засобами інвалідів не планувалось та не проводилось. На 2013 рік планувалось
забезпечення слуховими апаратами інвалідів в кількості 478 одиниць, проте
відповідне забезпечення протягом року не проводилося. У 2014 році
забезпечення медикаментами та медичними засобами не планувалося та не
проводилося. В 2016 році дані щодо забезпеченості медикаментами та
медичними засобами взагалі не були внесені до звіту, хоча впродовж
зазначеного періоду фінансування по вказаному напрямку здійснювалося.
Враховуючи
вищевикладене,
провести
порівняльний
аналіз за
вказаним напрямком не є можливим, зв'язку з тим, що показники звітів не
підтверджуються даними фінансової звітності
6.9. Профілактика та лікування серцево-судинних та судинномозкових захворювань.
Протягом 2012 року забезпечення медикаментами та медичними
засобами не планувалося та не надавалося. На 2013 рік було заплановано
надати допомогу 3100 хворим кардіологічного профілю, на 2014 рік - 10350
хворим кардіологічного профілю. Слід зазначити, що впродовж 2013 - 2014
років виділення коштів за вказаним напрямком не проводилося. На 2016 рік
забезпечення медикаментами та медичними засобами хворих кардіологічного
профілю не планувалось та не проводилося.
Враховуючи вищевикладене, за існуючої потреби в 2013 - 2014 роках у
забезпеченні профілактики та лікування серцево - судинних та судинно мозкових захворювань за зазначеним напрямком фінансування виконавцем
Програми не проводилося.
6.10. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги.
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Упродовж
2012
року забезпечення
медикаментами
та
засобами догляду у діючих хоспісах не планувалося та не проводилося.
Протягом 2013 року кількість ліжок, які забезпечувалися медикаментами та
засобами догляду у діючих хоспісах, становила 120 одиниць, що склало 96%
від планового показника - 125 одиниць. Протягом 2014 та 2016 років кількість
ліжок, які забезпечувалися медикаментами та засобами догляду у діючих
хоспісах, становила 120 одиниць, що склало 100% від планового показника.
Враховуючи
відсутність
звітів та паспортів
про
виконання
бюджетної програми за 2015 рік, провести порівняльний аналіз за вказаним
напрямком не вважається за можливе.
6,11. Дитяча нейрохірургія.
Показники за вказаним напрямком Депаратаментом до звітів протягом
2012 - 2016 років не вносилися, при цьому фінансування здійснювалось у
2012, 2013 та 2016 роках.
Враховуючи відсутність даних в звітах про виконання
бюджетної
програми, провести порівняльний аналіз не є можливи за зазначеним
напрямом.
Таким чином, фактичне виконання показників продукту за наведеними
вище напрямами має нерівномірний характер. В розрізі
визначених
Програмою напрямів (пріоритетних завдань) спостерігається як значне
перевиконання,
так і суттєве недовиконання
планових
показників
продукту. До того ж, у розрізі 2012 - 2014 років з боку виконавця Програми
спостерігається
внесення
некоректних
даних,
що
унеможливлює
проведення аналізу показників продукту.
Враховуючи вищенаведене, проблемою аудиту с визначення причин,
що перешкоджають виконанню запланованих результативних показників
досліджуваної Програми.
4.2.3. Показники ефективності
За даними, одержаними за письмовим запитом у Департаменті охорони
здоров'я виявлено, що виконання більшості заходів упродовж 2012 - 2016
років не досягли визначених програмою показників ефективності.
Зокрема, згідно Звітів про виконання паспорту бюджетної програми за
напрямом забезпечення централізованих заходів з лікування хворих на
цукровий та нецукровий діабет визначений програмою розмір видатків на
препарати інсуліну на 1 хворого у 2012 році становив 3152,20 грн, у 2013 році
- 67,27 грн, у 2014 році - 3432,0 грн, у 2016 році 8578,34 гривень.
Фактично, видатки на препарати інсуліну для 1 хворого в 2012 році склали
1921,32 грн, що становить 60,1% від планового показника, в 2013 році 25,34 грн або 37,66% від плану, в 2014 році - 2356,74 грн, що становило 68,6%
від плану, в 2016 році - 7833,6 грн або 91,32% від плану.
Згідно Звітів про виконання паспорту бюджетної програми, в межах
виконання напряму централізованих заходів з лікування онкологічних хворих
на 2012 рік запланований розмір забезпеченості медикаментами на 1 хворого
становив 56,12 грн, у 2013 році - 1269,04 тис. грн, у 2014 році - 198,85 грн, у
2016 році - 8545,45 гривень.

