
2017 

рік

2018 

рік

2019 

рік

1 3 4 5 6 7 8 9

1 Показник затрат

кількість штатних одиниць од. штатний розпис 176,25 349,25 176,25 287,75

у т.ч. лікарів од. штатний розпис 76,75 133,25 76,75 95,50

кількість ліжок у 

стаціонарах денного 

перебування

од. звіт ф.20
24 90 19 24

2 Показник продукту

кількість лікарських 

відвідувань                                                     

тис.відв

ід.
план на рік

196,0 719,0 196,5 341,0

план ліжко-днів у 

стаціонарах денного 

перебування

тис.од.
розрахунок                                                                                                                        

(32 ліж *300(оборот ліжка))
9,6 27 8,6 30,5

3 Показник ефективності

середня тривалість 

лікування в денних 

стаціонарах
од.

розрахунок                                                                                                                                                          

(62 400л/д за 2017р./  10 285 

хворизх 2017)

6 6 5

завантаженість ліжкового 

фонду у стаціонарах 

денного перебування

днів розрахунок
300 300 300 0

4 Показник якості

збільшення рівня виявлення 

захворюваності на ранії 

стадіях

відс.
прогноз (виявлення хвороб 

вперше)
0,90

12,7
0,90 0,00

зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком 

дорослого населення

відс.

звіт ф.20(кількість вияв.захвор. в 

перше (28191 чол.)2017р./на 

кількість виявлених захворювань в 

перше(28914чол.)2018(збільш./зме

нш)*100-100

2,50

зниження рівня 

захворюваності порівняно з 

попереднім роком дитячого 

населення

відс.

звіт ф.20(кількість вияв.захвор. в 

перше (19003 чол.)2017р./на 

кількість виявлених захворювань в 

перше(18504 

чол.)2018рік(збільш./зменш.))*100-

100

2,7

1 Показник затрат

кількість установ од. мережа розпорядника 1 1 1

кількість штатних одиниць
од. штатний розпис 595,75 594,75 595,75 484,25

кількість ліжок у звичайних 

стаціонарах тис.од. звіт ф.20 350 350 350 340

у т. ч. лікарів од. штатний розпис 102,5 102,5 102,5 83,75

І етап виконання 

програми

Завдання 1: Забезпечення надання населенню амбулаторно-поліклінічної допомоги (загальний фонд)

Додаток 2 до "Міської програми 

розвитку охорони здоров'я на 2017-

2019 роки"

Забезпечення надання населенню медичної допомоги

N з/п Назва показника

Одиниц

я 

виміру

Джерело інформації

Вихідні 

дані на 

початку 

дії 

програми

Завдання 2: Забезпечення надання населенню стаціонарної медичної допомоги  (загальний фонд)



2 Показник продукту

кількість пролікованих 

хворих в звичайних 

стаціонарах

осіб звіт ф.20 15633 15701 15633 15250

план ліжко-днів звичайних 

стаціонарів
тис.од.

розрахунок                                                             

(350 ліж *340(оборот ліжка))
119,0 119,0 119,0 115,6

3 Показник ефективності
завантаженість ліжкового 

фонду у звичайних 

стаціонарах

днів звіт ф.20 340 340 340 340

середня тривалість 

лікування в стаціонарі 

одного хворого

днів
розрахунок (124,6 л/д за 

2017р./15,6 хворизх 2017)
8 8 8 8

4 Показник якості

зниження рівня захворюваності 

порівняно з попереднім роком
відс. прогноз                                                                   0,3 3,9 0,3

зниження рівня захворюваності 

порівняно з попереднім роком 

дорослого населення

відс.

звіт ф.20(кільк. вияв. захвор. в перше 

(28191чол.)2017р./на кількість 

виявлених захворювань в перше (28914 

чол.)2018рік(збільш./зменш.))*100-100

2,5

зниження рівня захворюваності 

порівняно з попереднім роком 

дитячого населення

відс.

звіт ф.20(кількість вияв.захвор. в перше 

(19003 чол.)2017р./на кількість 

виявлених захворювань в перше(18504 

чол.)2018рік(збільш./зменш.))*100-100

2,7

зниження показника 

летальності
відс.

звіт ф.20(показни смертності в 2018 

року/на показник смертності в 2017 

році (збільш./зменш.))*100-100
5,0

Показник продукту

1

Кількість лікарських 

відвідувань (у жіночіх 

консультаціях та КДМ)

осіб стат. звіт ф. 20 18 804 18 804 18 804 18 804

Показник ефективності

1

Підвищення використання 

надійних сучасних засобів 

запобігання небажаної 

вагітності

осіб реєстр 80,8 101 101 101

2
Зниження частки вагітних з 

анемією 
відс. розрахунок 15,8 15 15 15

3
Зниження захворюваності на 

сифіліс та СНІД 
осіб реєстр 194 150 150 150

Показник якості

1
Зниження частоти абортів у 

жінок репродуктивного віку
відс. розрахунок 8,5 8 8 8

2
Зниження рівня захворювань 

статевих органів у підлітків
осіб реєстр 902 815 790 620

3

Підвищення використання 

надійних сучасних засобів 

запобігання небажаної 

вагітності

осіб реєстр 20 25 25 25

Секретар міської ради                                   В.Вигівський

Завдання 3: Поліпшення репродуктивного здоров'я населення  (загальний фонд)


