Звіт
за 2018 рік

КНП «1-а міська поліклініка
м.Львова»

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція) по
Комунальному некомерційному підприємстві « 1-а міська поліклініка м.Львова» за 2018 рік
Основні види витрат на утримання ЗОЗ

Затверджено
видатків на рік,
тис. грн.

Питома вага у
загально річних
призначеннях

Фактичні видатки за 2018 рік
Сума, тис. % (до суми річних
грн.
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Інші витрати

1548,5

7,0

1548,5
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-

-

Разом

22217,0
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22217,0
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-
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Заробітна плата,
нарахування на заробітну плату
Медикаменти
Продукти харчування (працівникам зі
шкідливими умовами праці)
Поточні ремонти приміщень
Обслуговування обладнання
Забезпечення медикаментами пільгових
категорій населення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

Залишок асигнувань
Сума,
%(до суми річних
тис.грн
призначень)

100

100

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за звітний період за основними видами:
-

вироби медичного призначення (підгузники, прокладки жіночі, калоприймачі) – 209,3 тис. грн..;
вакцини - 14,4 тис. грн.; туберкулін – 19.9 тис. грн.; Індіраб - 15.3 тис. грн.
гель УЗД , ЕКГ – 6.0 тис. грн.;
ростоміри з електронними вагами 10 шт. – 28,0 тис. грн.;
перев’язочний матеріал, шприци, рукавиці, системи для внутр. вливання , скарифікатори – 83,1 тис. грн.;
ноші медичні - 2,4 тис. грн.;
лабораторні пробірки – 23,6 тис. грн.;
ренген плівка – 72,7 тис. грн.
крісло гінекологічне - 5,4 тис. грн.;
лабораторні реактиви – 22,0 тис. грн.;
лікарські засоби – 12,1 тис. грн.;

-

сумка укладена медичної сестри - 28,9 тис. грн.;
деззасоби – 107,9 тис. грн.;
контейнери для передстерилізації обробки - 19,9 тис. грн.;
тонометри механічні – 20,1 тис. грн.;
наконечники - 1,1 тис. грн.;
шпателя - 2,3 тис. грн.;
мішок дихального типу АМБУ (6 шт.) - 19,4 тис. грн.;
набір таблиць для перевірки зору – 7,3 тис. грн.;
стрічка для електрокардіограм – 40,0 тис. грн.;
перкусійний молоток - 4,2 тис. грн.;
швидкі тести для діагностики - 19,9 тис. грн.;
АХД 2000 експрес, бланібас Софт - 69,3 тис. грн.;
отоофтальмоскопи- 106,9 тис. грн.
мембрана глюкозооксидазна MG-1 до аналізатора глюкози - 2.2 тис.грн.
термометр клінічний без вмісту ртуті ГРАНУМ - 1.7 тис. грн.
шафа медична навісна ШМН - 17.0 тис. грн.
пульсоксиметр « Біомед » ВР-10В - 13.1 тис. грн.
пикфлоуметр ТЕСН-МЕD ТМР-15 - 8.8 тис. грн.
манжета для стегна 71х21 - 0.5 тис. грн.
мішок для утилізації медичних відходів, червоний, - 3.3 тис. грн.
двошаровий, 70 х 110 см (120 л ) клас В (Б), 20 мкм
глюкометр SensoLite Nova Plus УКТ ЗЕД - 22.0 тис.грн.
комплект електродів ЕКГ ( 6 присосок, 4 прищепки ) - 12.0 тис.грн.
укладка -контейнер для транспортування пробірок та - 2.9 тис. грн.
термосумка 20 л з комплектом холодоелементів ( 4 шт ) та штативом - 1.1 тис. грн.
термосумка 10 л з комплектом холодоелементів ( 2 шт ) та 2 штативами - 0.7 тис. грн.
кушетка процедурна з регульованим підголовником - 3.0 тис. грн.
кушетка процедурна з регульованим підголовником - 27.5 тис. грн.
кушетка масажна КМ
- 6.0 тис. грн.
столик приборний СТ-П
- 20.5 тис. грн.

Поточний ремонт дезінфектлорної на суму 6986,9тис.грн.

Поточний ремонт приміщення для ЦБ на суму 36 829,8грн.

Кушетка процедурна 11 шт.
на суму 36 500,00грн.
Холодильники 9 шт. на суму 42 410,70грн.
Машина пральна на суму 5 999,98грн.

Холодильники

Столик приборний 9 шт. на суму 20 538,00грн.

Кушетка масажна на суму 9 000грн.

Меблі на суму 250 000грн.

Принтер, багатофункційний принтер 16шт. на суму 75 567 грн.

Комплект комп’ютерної техніки 4 шт. на суму 70 362

Хворі на Муковісцидоз

ДЦП

нецукровий діабет

Післяопераційний Гіпотеріоз

3953

1423

8537

2611

Хворі на Системний
червоний вовчак
3540

Хворі на Інфаркт міокарда
-

Розсіяний склероз

Онкологічні хворі
33675

77

Діти 3-6 років
-

Хворі на Епілепсію

Діти до 3-х років
39

71810

Діти –інваліди до 16 років
94604

Хворі на Цукровий діабет

Інваліди з дитинства І та ІІ
груп
8670

54502

Інваліди І та ІІ груп
41458

Ревматологічні хворі

Особи, нагороджені знаком
«Почесний донор»
-

4553

Сім’ї загиблих в результаті
бойових дій
19781

Хворі на Бронхіальну астму

Реабілітовані жертви
політичних репресій
1404

2144

Учасники бойових дій (у т.ч.
в АТО)
40310

Хвороба Паркінсона

Учасники ВВВ
51652

149224

Інваліди ВВВ
14013

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Залучені позабюджетні кошти
у тому числі:
Надійшло всього за
звітний період, тис
грн
276,6

За послуги, що
надаються бюджетними
установами
4,4

За оренду
майна
бюджетних
установ
152,3

Від реалізації
майна
0,7

Використання залучених позабюджетних коштів:
-

встановлення програмного забезпечення - 3,6 тис. грн.;
підключення до локальної мережі - 3,9 тис. грн.;
деззасоби - 14,3 тис. грн.;
медичні рукавички - 3,8 тис. грн.;
спеціальне харчування для працівників з шкідливими умовами праці - 33,9 тис. грн.;
метрологія ЗВТ- 9,9 тис. грн.;
обладнання (стерилізатор повітряний ГП-20) - 9,9 тис. грн.;
поточний ремонт обладнання - 6,8 тис. грн.;
охорона сигналізація - 5,5 тис. грн.;
операційний стіл - 17.0 тис. грн.

Від отриманих
благодійних внесків,
грантів та дарунків
119,2

Отримані на виконання
окремих доручень
-

Реставраційні заходи в інтер'єрі сходової клітки 2-го поверху будинку комунального некомерційного підприємства " 1-а міська
поліклініка м. Львова " по вул. Руська, 20 на суму 47.9 тис. грн.;

Стіл операційний на суму 17 000,00грн. (п/б кошти)

Інформаційні стенди - 8 шт.
на суму 46391,00грн.

Обладнання для ЦО
Протигаз 5 шт. на суму 12 510,00 грн.
Фільтр-маски 30 шт. на суму 22 680грн.

Закуплено за кошти бюджету розвитку міста :
- Електрокардіограф МІДАС ЕК1Т - 129 470 тис. грн.
- Комп'ютери в комплекті - на суму 49.0 тис. грн..

Електрокардіограф МІДАС 10 шт. на суму 129 470,00грн.

