Звіт
за 6 місяців 2019 рік

КНП «1-а міська поліклініка
м.Львова»

Використання коштів на утримання закладу по Комунальному некомерційному підприємстві « 1-а міська
поліклініка м.Львова» за 6 місяців 2019 рік
Основні види витрат на утримання ЗОЗ

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
Інші витрати
Разом

Фактичні видатки за 1-2
квартал 2019 рік
Сума, тис. % (до суми річних
грн.
призначень)

Залишок

Затверджено
видатків на рік,
тис. грн.

Питома вага у
загально річних
призначеннях

27338,7

80,7

12523,1

45,8

14815,6

1157,3

3,4

753,3

65,1

404,0

20,0

-

13,7

725,2

2,1

725,2

100,0

-

1099,1

3,2

372,8

33,9

726,3

1254,6

3,7

376,9

1730,7

5,2

742,6

42,9

988,1

572,5

1,7

1309,5

228,73

-

33898,1

100

16817,1

49,6

17081,0

-

30,1

Сума, тис.грн

6,3

877,7

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

Вироби медичного призначення (підгузники, прокладки жіночі, калоприймачі) – 391,0 тис. грн. мед.субв.)
Фартух, халат медичний, шапочка-берет одноразовий – 4,9 тис. грн.; ( медич.субв. )
Перев’язочний матеріал, шприци, канюлі, рукавиці, системи для внутр. вливання, скарифікатори – 153,3тис.грн. (НСЗУ);
10,0 (медичн.субв.)
Дзеркало гінекологічне М р.2 №1, щіточка ендоцервіальна конічна – 3,3 тис.грн. (НСЗУ)
Опромінювач ОБН-75М ( 1 шт ) - 0,8 тис. грн. (НСЗУ)
Лабораторні піпетки та приладдя до них – 1,6 тис. грн. (медичн.субв.)
Лабораторні піпетки та приладдя до них - 2,5 тис. грн. (НСЗУ)
Скляний посуд лабораторного призначення – 4,8 тис.грн. (медичн.субв.)
Клейонка медична рулон 50м шир. 0,75 м – 3,3 тис. грн. (НСЗУ)
Лабораторні реактиви – 15,0 тис. грн. (НСЗУ)
Лабораторні реактиви - 25,0 тис.грн. (мед. субв.)
Оксиди, пероксиди та гідроксиди - 1,1 тис. гин. (мед. субв.)

-

Дубильні та фарбувальні речовини – 3,3 тис. грн. (мед. субв.)
Простирадла з нетканого матеріалу СПАНБОНД- 4,8 тис.грн. (НСЗУ)
Деззасоби Новохлор екстра – 25,2 тис. грн. (НСЗУ)
Деззасоби Новохлор екстра – 24,8 (мед. суб.)
Столик СТ-П - 13,7 тис. грн. (НСЗУ)
Шафа медична навісна МШП ( 2шт ) - 3,0 тис.грн. (НСЗУ)
Шафа медична ШМ-1с ( 1 шт ) - 6,6 тис.грн. (НСЗУ)
Кушетка з регулюємим підголовником КР (3шт ) - 9,6 тис.грн. (НСЗУ)
Стілець гвинтовий без спинки стаціонарний ( 4шт ) - 3,7 тис.грн. (НСЗУ)
Шафа медична двохдверна ШМ-2с ( 1шт ) - 10,8 тис.грн. (НСЗУ)
Аквадистилятор ДЕ - 04 М (1шт ) - 14,1 тис.грн. (НСЗУ)
Смуги індикаторні " Ацетонтест " № 50 ;" Глюкотест " № 100 – 1,6 тис. грн. (медич. субв.)
Індикатор стерилізації Стерилан 132/20,180/60 № 1000 - 2,4 тис. грн. (медич. субв.)
Шпатель отоларингологічний " Волнс " дерев'яний шліфований 150х18х1,5 мм – 10,0 тис. грн. (НСЗУ)
Баня водяна ВБ-10 2-місна MICROmed (1 шт) - 7,1 тис. грн. (НСЗУ)
Швидкі тести для діагностики – 14,0 тис. грн. (НСЗУ)
Швидкі тести для діагностики - 23,3 тис. грн. (медич. субв.)
Вакцина Індіраб - 49,9 тис. грн. (НСЗУ)
Контейнер для забору голок і медичних відходів ємкість 1 л. DISPO ( з РР, круглий ), шт. – 4,3 тис. грн. (НСЗУ)
Контейнер для забору голок і медичних відходів ємкість 0,5 л. DISPO (з РР, круглий), шт. – 4,5 тис. грн. (НСЗУ)
Лічильник лейкоцитарної формули крові С-5 – 3,9 тис. грн. (НСЗУ)
Дозатори перемінного об'єму 2-20, 5-50, 100-1000 - 8,5 (НСЗУ)
Напівавтоматичний біохімічний аналізатор BS 3000 М – 87,0 (НСЗ )
Шпатель дерев’яний шліфований стерильний – 13,3 тис. грн. (НСЗУ)
Центрифуга LMC-3000 Biosan - 49,8 тис. грн. (НСЗУ)
Лічильник формули

Водяна баня

Контейнери

Дозатори

Інваліди ВВВ
Учасники ВВВ
Учасники бойових дій (у т.ч.
в АТО)
Реабілітовані жертви
політичних репресій
Сім’ї загиблих в результаті
бойових дій
Особи, нагороджені знаком
«Почесний донор»
Інваліди І та ІІ груп
Інваліди з дитинства І та ІІ
груп
Діти –інваліди до 16 років
Діти до 3-х років
Діти 3-6 років
Онкологічні хворі
Хворі на Інфаркт міокарда
Хвороба Паркінсона
Хворі на Бронхіальну астму
Ревматологічні хворі
Хворі на Цукровий діабет
Хворі на Епілепсію
Розсіяний склероз
Хворі на Системний
червоний вовчак
Хворі на Муковісцидоз

ДЦП

нецукровий діабет
Післяопераційний Гіпотеріоз

11761
16245
47279
1196

15970

-

26311
82

79546

407
543
20403
91863
1734

8669
3542
41730
-

1012

-

-

2072
3548

Біохімічний аналізатор
Центрифуга
Принтер

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, грн.:

Залучені позабюджетні кошти
у тому числі:
Надійшло всього за
звітний період, тис
грн
101,2

За послуги, що
надаються бюджетними
установами
5,1

За оренду
майна
бюджетних
установ
78,6

Від реалізації
майна
-

Від отриманих
благодійних внесків,
грантів та дарунків
17,5

Використання залучених позабюджетних коштів:
- Спеціальне харчування для працівників з шкідливими умовами праці - 13,7 тис. грн.;
- Придбання місячних проїздних квитків - 3,6 тис. грн.;
- Підтвердження ІІ-V групи з електробезпеки ,та переатестація осіб, відповідальних - 0,6 тис. грн.
за технічну експлуатацію електроустановок
Проведені поточні ремонти
Поточний ремонт кабінету головного лікаря та приймальної

Отримані на виконання
окремих доручень
-

Поточний ремонт частини коридору та санітарної кімнати поліклінічного відділення за адресою вул. Римлянина, 2
з заміною та встановленням сантехнічних виробів і дверей

