Звіт за 2016 рік
Комунальна 1-ша міська
поліклініка

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)
по Комунальній 1-й міській поліклініці за 2016 рік
Основні види витрат на утримання ЗОЗ

Заробітна плата,
нарахування на заробітну плату
Медикаменти

Затверджено
видатків на
рік, тис. грн

Питома вага
у загально
річних
призначеннях

10327,9

82,1

Фактичні видатки за 12
місяців

Залишок асигнувань

Сума,
тис.грн

% (до суми
річних
призначень)

Сума,
тис.грн

10316,6

99,9

11,3

% (до суми
річних
призначень)

346,6

1,9

346,6

100

-

-

Продукти харчування (працівникам зі
шкідливими умовами праці)
Поточні ремонти приміщень

2,8

0,2

2,8

100

-

-

150,0

1,2

149,0

99,3

1,0

-

Обслуговування обладнання

37,4

0,3

37,4

100

-

-

Забезпечення медикаментами пільгових
категорій населення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

670,0

0,3

669,8

99,9

-

-

900,0

7,8

883,5

98,2

16,5

-

Інші витрати

168,2

1,5

164,9

98,0

3,3

-

12602,9

100

12570,6

99,7

32,3

0,3

Разом

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:
- серцево-судинні, спазмолітині та гіпотензивні засоби - 1,5 тис.грн;
- антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати - 71,9 тис.грн;
- вакцини - 12,4 тис.грн;
- папір для ЕКГ - 1,2тис.грн;
- лабораторні реактиви та лабораторний посуд - 20,2 тис.грн;
- перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці - 81,0 тис. грн.;
- вироби мед. пр. / підгузники, калоприймачі, уриноприймачі – 152,7 тис. грн.;
- сумка медична - 1,3 тис. грн.

нецукровий діабет
11350

Стан після протезування
(пересадки органів)

Хворі на Муковісцидоз
3082

Хворі на Системний
червоний вовчак

Онкологічні хворі
27851

Хворі на Міостенію

Діти 3-6 років
360

Хворі на Епілепсію

Діти до 3-х років
626

68721

Діти –інваліди до 16 років
113522

Хворі на Цукровий діабет

Інваліди з дитинства І та ІІ
груп
16401

60694

Інваліди І та ІІ груп
26944

Ревматологічні хворі

Особи, нагороджені
знаком «Почесний донор»
-

Хворі на Бронхіальну
астму

Сім’ї загиблих в
результаті бойових дій
6457

54922

Реабілітовані жертви
політичних репресій
793

Хвороба Паркінсона

Учасники бойових дій (у
т.ч. в АТО)
32009

195159

Учасники ВВВ
39102

Хворі на Інфаркт міокарда

Інваліди ВВВ
11833

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн:

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень (фото додається):
Поточний ремонт приміщення для ЦБ № 1 по вул. Римлянина, 2 – 49,2 тис. грн.,
поточний ремонт санвузлів вул. Руська, 20 – 49,9 тис. грн.,
поточний ремонт металевих вхідних брам – 15,0 тис. грн. - с/ф (вул.Руська,20),
поточний ремонт жіночої консультації – 41,1 тис. грн. – с/ф (вул.Руська,20),
поточний ремонт коридорів приміщення за адресою вул. Римлянина, 2 – 49,9 тис. грн.
За звітний період здійснено капітальні ремонти приміщень (фото додається):
за рахунок коштів бюджету розвитку міста (міський бюджет) розпочато проведення капітального ремонту
приміщення під створення амбулаторії сімейної медицини по вул. Личаківській, 119 на суму 113,6 тис. грн.;
придбано основні засоби: 2-а комп’ютерні комплекси на суму 25,7 тис. грн.,
багатофункційний пристрій на суму 7,6 тис. грн. та медичний апарат відсмоктувач на суму 13,0 тис. грн.

Залучені позабюджетні кошти
у тому числі:
Надійшло всього За послуги, що
за звітний
надаються
період, тис грн
бюджетними
установами
299,3
13,0

За оренду майна
Від реалізації
бюджетних
майна
установ
184,0

Від отриманих
благодійних внесків,
грантів та дарунків

0,5

101,8

Використання залучених позабюджетних коштів (фото додається):
-

придбання канцтоварів, стат. і медичних бланків - 14,1 тис.грн;
придбання дезінфікуючих засобів - _52,1 тис.грн;
придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 44,4 тис.грн;
придбання медикаментів - _8,6_ тис.грн;
спеціальне харчування для працівників з шкідливими умовами праці - 14,8_ тис.грн;
поточний ремонт медичного обладнання і вимірювання опору заземлення -_10,4_тис. грн;
видатки на відрядження - _0,5_ тис.грн;
проведення поточних ремонтів - _58,1 тис. грн;
придбання медичного обладнання - _6,9 тис. грн;
меблі медичні - _54,7_ тис. грн.;
поточний ремонт ліфта - _28,3 тис. грн.;
двері ПВХ - 15,5_ тис. грн.;
система відеоспостереження вул.Римлянина, 2 і вул. Руська, 20 - 85,0_тис. грн.;
придбання запчастин - _4,1 тис. грн.;
вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій вул. Римлянина, 2, вул.Руська, 20 - 39,7 тис. грн.;
страховка авто машин –1,3 тис. грн.;
придбання медичного інвентарю - 10,2 тис. грн.;
комп’ютерний комплекс - _11,2_ тис. грн.;
принтери -_6,3 тис. грн.;
вироби медичного призначення - _55,6 тис. грн.;
послуги по охороні об’єкта Руська, 20 - 7,4_ тис. грн.;
перезаправка вогнегасників - _3,0_ тис. грн.;

Отримані на
виконання окремих
доручень

-

підготовка до осінньо-зимового періоду (промивка та гідравлічне випробування системи опалення по вул. Руській та вул.
Римлянина) – _22,9 тис. грн.;
прання білизни – 2,0 тис. грн.;
поточний ремонт вентиляційної системи лабораторії – 5,6 тис. грн.;
придбання службових проїзних квитків – 3,0 тис. грн.;
поточний ремонт оргтехніки – 3,7 тис. грн.;
поточний ремонт автомашини – 1,3 тис. грн.

Фото проведених ремонтів та придбання медичної та немедичної апаратури та ін.
за 2016 рік

Поточний ремонт
відділення жіночої
консультації на суму –
41,1 тис. грн.
(позабюджетні кошти)

Архів

Технічна кімната ЦБ №1

Поточний ремонт
централізованої
бухгалтерії №1 на
суму 49,2 тис.грн.
(бюджетні кошти)

Встановлено 4 шт. дверей в ЦБ №1 за
позабюджетні кошти на суму 15500 грн.

Поточний ремонт (реставрація) вхідних брам на
суму 15,0 тис.грн.
(позабюджетні кошти)

Поточний ремонт (реставрація) балконів на
суму 20,0 тис.грн. (позабюджетні кошти)

Відеонагляд за адресою вул.Римлянина,2
на суму 59082 грн. (позабюджетні кошти)

Поточний ремонт коридорів за адресою
вул.Римлянина,2 на суму 49,0 тис.грн. (за
бюджетні кошти, додаткові)

Поточний ремонт санвузлів з заміною
каналізаційних труб та сантехнічного
обладнанняна суму 49,9 тис.грн. (бюджетні
кошти)
Поточний ремонт побутової кімнати в
рентгенвідділенні на суму 14,0 тис.грн. з заміною
сантехнічного обладнання (позабюджетні та власні кошти)

Обладнання, придбане за бюджетні
кошти: сумка спец. на суму 1,30т.гр.

Комп'ютерний комплекс на суму 14050 тис.грн.

Багатофункційний принтер
Принтер на суму
на суму 3,40т.грн.
2,90 тис.грн.

•
•
Бойлер 80л на суму
•

2,55 тис.грн.

Сухожарова шафа ГП-20
на суму 6,90 тис.грн.

Стілець гвинтовий медичний – 4 шт.
на суму 7,448 тис.грн.

Бактеріоцидна лампа закритого типу
– 2 шт. на суму

Додаткові кошти:

Комп’ютерний
комплекс на суму
12,5 тис. грн.

Комп'ютерний комплекс на суму 12,6 тис.грн. та багатофункційний
пристрій на суму 7,6 тис. грн.

Медичний
відсмоктувач
на суму 13,0
тис.грн.

