Розділ 08 01 / Номер самостійної одиниці з власним бухгалтерським обліком 2700
Міністерство
Господарський

план

План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
Пояснення до програми субсидій № 29:
Спеціалізована програма «Безпека медичних препаратів»
IPR-№ 611 – Охорона здоров’я
1. Виконавець
Відділи фармакології адміністрації округу Дармштадт
2. Нормативно-правова база або інша основа
Закон про медичні препарати, Закон про анестезіологічні препарати, Закон про регулювання
трансфузіології, Закон Гессену про воду, розпорядження ЄС, директиви ЄС.
3. Опис програми та діяльності
3.1. Опис програми
Превентивні контрольні заходи, а за необхідністю і реакція у відповідності до національних і
міжнародних стандартів якості забезпечують найвищу безпеку медичних препаратів,
починаючи з їх виготовлення та закінчуючи їхньою сертифікацією, включаючи клінічні
дослідження. Фармакологія являє собою важливий економічний фактор у Гессені, який
підтримується централізованим наданням дозволів і сертифікатів.
3.2 Діяльність, пов’язана з програмою
Адміністрація округу Дармштадт – Безпека медичних препаратів
4. Зв’язок з політичними цілями
Фахова ціль 7:
Захистити населення від захворювань та загрози погіршення стану здоров’я шляхом
профілактичних заходів, забезпечити рентабельне амбулаторне та стаціонарне медичне
обслуговування у відповідності до потреб, а також надання медичних послуг кваліфікованим
персоналом, гарантувати безпеку у поводженні з медичними препаратами та речовинами.
5.Отримувач (Реципієнт)
Фармацевтична промисловість, аптеки, оптова та роздрібна торгівля, лікарі
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План діяльності – Пояснення – Паспорт програми
6. Кількісні та якісні показники
Одиниця

План
2015

План
2014

Факт
2013

Факт
2012

Факт
2011

6.1 Числовий вимір / кількість
Підприємства,
за
якими кількість
2 120
здійснюється нагляд
з них Міністерством
0
з них адміністраціями округів
2 120
6.2 Показники успішності (результативність послуг)

2 469

2 381

2 451

2 496

0
2 469

0
2 381

0
2 451

0
2 496

6.2.1 Дотримання високих стандартів якості під час виробництва та продажу медичних
препаратів забезпечуються за рахунок превентивних та систематичних контрольних
заходів
Співвідношення
між відсотки
38
36
34
33
36
проведеними інспекціями та
кількістю
підприємств,
за
якими здійснюється нагляд
6.3 Фінансові показники (ефективність послуг)
6.3.1 Ефективне використання бюджетних коштів
Фінансування на одиницю
євро
1198,16

780,35

792,44

816,61

744,41

7. Структура витрат
Розбивка за видами витрат (у євро)
Розбивка за видами витрат (у євро)
Витрати на персонал
Матеріальні витрати
Витрати загалом
Доходи
Операційний результат
Нейтральні витрати
Нейтральні доходи
Бюджетне фінансування
Результат

Плановий
показник
2015
2 540 100
2 540 100
-2 540 100
2 540 100
-

Плановий
показник
2014
1 926 700
1 926 700
-1 926 700
1 926 700
-

Фактичний
Показник
2013
1 886 808
1 886 808
-1 886 808
1 886 808
-

Під матеріальними витратами розуміється міжвідомчі перерахунки адміністрації округу
Дармштадт.

Translation supported by the Project “Support for the reform of public finance management” implemented by GIZ
on behalf of the German Government

2

