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Найменування видатків за
економічною класифікацією

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ усього
Заробітна плата

2230

Нарахування на заробітну плату
Предмети, матеріали, обладнання та
інвентар
Медикаменти та перев`язувальні
матеріали
Продукти харчування

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

2250

Видатки на відрядження

2271

Оплата теплопостачання

2272

Оплата водопостачання і водовідведення

2273

2120
2210
2220

Плановий
обсяг
фінансування
2020 р.

Касові
видатки з
початку
року

Залишок

13073,1

9 369,5

3703,6

6 492,0

5 891,9

600,1

1 379,2

1 239,0

140,2

195,6

170,3

25,3

1 289,8

1 267,7

22,1

0,0
284,2

0,0
252,4

0,0

31,8
0,0

1 339,2

258,3

1 080,9

44,0

5,0

39,0

Оплата електроенергії

354,2

11,9

342,3

2274

Оплата природного газу

134,4

8,8

125,6

2275

Оплата інших комунальних послуг

2710

Виплата пенсій і допомоги

4,3
6,2

0,8
6,2

3,5
0,0

2730

Інші виплати населенню

900,0

138,9

2800

Інші видатки
Придбання обладнання і предметів
довгострокового користування
Капітальний ремонт інших об'єктів

761,1
0,0

150,0
500,0

118,3

31,7
500,0

3110
3132

Примітки

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

- Вироби медичного призначення (підгузники , калоприймачі) – 68,5 тис. грн.(НСЗУ)
Перев’язочний матеріал, шприци, рукавиці, системи для в/в, скарифікатори – 30,0 тис.грн. (НСЗУ) та
215,2 тис. грн. (місц. б-т.)
Бинт гіпсовий - 0,9 тис. грн. (мед. субв.)
Швидкий тест для визначення антигену грипу А+В, тест картка (мазок) - 8,0 тис.грн. (НСЗУ)
Сельтавир капс. 75 мг блистер № 10 - 0,4 тис.грн. (НСЗУ)
Азопірамова проба набір реактивів (400 проб), 2 х 50 мл - 0,5 тис. грн. (мед. субв.)
Маска захисна - 7,7 тис. грн. (місц. б-т.)
Маска медична - 2,1 тис.грн. (НСЗУ)
Маска медична з гумовими петлями та зах. екраном - 1,1 тис.грн. (мед. субв.)
Респіратор БУК-3К ( 50 ПДК ) FFP3 - 4,1 тис.грн. (НСЗУ)
Протиаерозольний респіратор FFP2, VFIex 9162E , з клапаном 3М - 2,0 тис.грн.(НСЗУ)
Окуляри захисні відкриті Univet, лінза пк, прозорі 513 - 0,7 тис. грн. (мед. субв.)
Комбінезон із капюшоном (протиепідеміологічні ) – 73,0 тис. грн. (місц. б-т.)
Комбінезон із капюшоном однор. - 2,9 тис.грн. (с/к)
Комплект одягу протиепідемічний - 5,8 тис.грн. (НСЗУ)
Комплект протиепідемічний стерильний – 2,8 тис.грн. (НСЗУ)
Контроль гематологічний Diacon 3 норма, 3,0 мл - 0,9 тис.грн.(НСЗУ)
Комплект для гінекологічних оглядів (однор. викор.стер.) - 16,6 тис.грн.(НСЗУ)
Лікарські засоби - 20,0 тис. грн. (місц. б-т.)
Лікарські засоби - 9,5 тис. грн. (НСЗУ)
Лікарські засоби - 4,2 тис. грн. (мед. субв.)
Лабораторні піпетки та приладдя до них – 1,4 тис. грн. (місц. б-т.)
Покриття 210х80 см,80х60; 120х80 - 29,9 тис. грн. (місц. б-т.)
Лабораторні реактиви – 34,3 тис. грн. ( місц. б-т)
Жовтий наконечник Promed для піпеточного дозатора – 1,2 тис. грн. (медич. субв.)
Лоток хірургічний прямокутний SURGIWELOMED 400 мм - 16,0 тис. грн. (медич. субв.)
Лабораторні реактиви - 8,1 тис.грн. (НСЗУ)
Лабораторні реактиви - 2,7 тис.грн. (мед. субв.)
Смужки індикаторні Глюкотест № 100, смужки індикаторні Ацетонтест № 50, тест-смужки рН-тест № 50 –
0,2 тис.грн. (мед. субв.)

-

Пробірка вакуумна для забору крові; системи забору крові – 49,8 тис. грн. (медич. субв.)
RBO-одноканальний мікродозатор, змінний об'єм 100-1000; 20-200; 5-50 - 8,2 тис. грн. (місц. б-т)
Септил 70 % 100 мл р-н спирт. - 1,7 тис. гин. (мед. субв.)
Спирт етиловий - 1,0 тис. гин. (мед. субв.)
Серветки спиртові - 0,5 тис. гин. (мед. субв.)
Засіб дезінфікуючий Лізоформін плюс 1 л - 67,0 тис. грн (місц. б-т.)
Засіб дезінфікуючий АХД 2000 - 25,4 тис. грн (місц. б-т.)
Засіб дезінфікуючий АХД 2000 174,9 тис. грн. (медич. субв.)
Засіб дезінфікуючий АХД 2000 - 15,0 тис. грн. (НСЗУ)
Бланідас Софт, 5000 мл ; 1000 мл - 19,8 тис. грн (місц. б-т.)
Бланідас Софт, 5000 мл ; 1000 мл - 29,9 тис. грн (НСЗУ)
Засіб дезінфікуючий " Триацид преміум клінік " 2,5 л - 30,8 тис. грн (місц. б-т.)
Засіб дезінфікуючий " Бланідас Актив Ензим 5л ; 1000 мл - 13,6 тис. грн (місц. б-т.)
Засіб дезінфікуючий " Дескоцид преміум клінік " 2,5 л – 86,1 тис. грн (місц. б-т.)
Невохлор-екстра – 20,0 тис. грн. (НСЗУ)
Невохлор-екстра – 30,0 тис. грн. (медич. субв.)
Шпатель терапевтичний дерев'яний шліфований Apexmed - 5,0 тис. грн (місц. б-т.)
Швидкий тест для виявлення ВІЛ та ІІ типу, сифілісу тест картка ( цільна кров/сироватка/плазма),
комплект.
– 1,2 тис. грн. (НСЗУ)
Електрод-прищіпка ЕКГ - 2,4 тис. грн. (медич. субв.)
Вакцина Індіраб - 5,6 тис. грн. (медич. субв.)
Мембрана глюкозооксидазна MG-1 до аналізатора глюкози ( 2 штук ) - 1,0 тис. грн. (медич. субв.)
Рентгенівська плівка - 40,4 тис. грн. (місц. б-т.)
Фіксаж, проявник для обробки рентгенплівки - 2,2 тис. грн (місц. б-т.)
Халати, шапочки, бахіли, фартух, нарукавник (медичні одноразові) - 31,0 тис.грн. (НСЗУ)
Мундштук одноразовий ( 27/25 ) - 3,2 тис. грн. (НСЗУ)
Сечовий аналізатор URI-TEX - 18,4 тис. грн. (НСЗУ)
Лампа щілинна ЩЛ-2Б - 48,0 тис. грн. (НСЗУ)
Отоскоп PICCJLIGHTRC з вушними воронками, сумка з тканини - 1,9 тис. грн. (НСЗУ)
Клинок Equip Mac 3 ( шт. ) - 0,9 тис. грн. (НСЗУ)
Ручка UltraSafe Standart - 1,3 тис. грн. (НСЗУ)
Шафа медична із сейфом ШМ-1с - 6,8 тис. грн. (НСЗУ)

Післяопераційний Гіпотеріоз

Розсіяний склероз
-

Ревматологічні хворі
5943

2120

Хворі на Бронхіальну астму
2187

нецукровий діабет

Хвороба Паркінсона
26611

1082

Хвороба Венгера
757

Хвороба Бєхтєрєва

Онкологічні хворі
13428

913

Діти 3-6 років
-

Хворі на Муковісцидоз

Діти до 3-х років
-

-

Діти –інваліди до 16 років
17345

Хворі на Системний
червоний вовчак

Інваліди з дитинства І та ІІ
груп
631

943

Інваліди І та ІІ груп
12663

Інфаркт міокарда

Революція гідності
-

414

Сім’ї загиблих в результаті
бойових дій
4281

Хворі на Епілепсію

Реабілітовані жертви
політичних репресій
-

25163

Учасники бойових дій (у т.ч.
в АТО)
7948

Хворі на Цукровий діабет

Учасники ВВВ
10278

2281

Інваліди ВВВ
3964

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Залучені позабюджетні кошти
у тому числі:
Надійшло всього за
звітний період, тис
грн
69,3

За послуги, що
надаються бюджетними
установами
0,7

За оренду
майна
бюджетних
установ
35,0

Від реалізації
майна
-

Від отриманих
благодійних внесків,
грантів та дарунків
33,6

Отримані на виконання
окремих доручень
-

Використання залучених позабюджетних коштів:
-

Спеціальне харчування для працівників з шкідливими умовами праці - 7,6 тис. грн.;
Придбання місячних проїзних квитків – 1,8 тис. грн.;
Освітні послуги - 0,9 тис. грн.;
(підвищення кваліфікації цивільного призначення )
- Комбінезон одноразовий з капюшоном Віола - 2,9 тис. грн.;
Виміри заземляючої мережі проводів з послідуючою видачою протоколів в приміщеннях поліклініки - 3,9 тис. грн.

