Звіт за 6 місяців
2017 рік
Комунальна 1-ша міська
поліклініка

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання закладу (медична субвенція)
по Комунальній 1-й міській поліклініці за 6 місяців 2017 року
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

Фактичні видатки за 6
місяців
Сума, тис.
грн.

% (до суми
річних
призначень)

Залишок асигнувань
Сума,
тис.грн

% (до суми
річних
призначень)

15190,5

83,6

7343,0

48,3

7847,5

51,7

264,5

1,5

129,6

49,0

134,9

51,0

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

3,0

-

-

-

3,0

100

190,0

1,0

90,1

47,4

99,9

52,6

Обслуговування обладнання

42,0

0,2

21,0

50

21,0

50

Забезпечення медикаментами пільгових
категорій населення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1064,1

5,9

390,0

36,65

674,1

63,35

1169,6

6,5

473,8

40,5

695,8

59,5

Інші витрати

237,3

1,3

122,2

51,5

115,1

48,5

18161,0

100

8569,7

47,2

9591,3

52,8

Разом

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

антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати - 19,2 тис.грн;
вакцини - 26,0 тис.грн;
плівка (флюорографічна, рентгенівська) - 24,5 тис.грн
папір для ЕКГ - 1,6 тис.грн;
лабораторні реактиви та лабораторний посуд - 3,4 тис.грн;
перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці, скарифікатор - 2,6 тис. грн.;
вироби мед. пр. (підгузники, калоприймачі, урино приймачі) – 48,3 тис. грн.;
дрібний медичний інвентар (тонометри – 10 шт.) - 3,5 тис. грн.

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

-

100

30633

-

84881

23401

204

36301

33906

Післяопераційний
Гіпотеріоз

Діти –інваліди до 16 років
26021

446

Інваліди з дитинства І та ІІ
груп
20321

нецукровий діабет

Інваліди І та ІІ груп
19340

11350

Особи, нагороджені
знаком «Почесний донор»
-

Стан після протезування
(пересадки органів)

Сім’ї загиблих в
результаті бойових дій
3061

Хворі на Муковісцидоз

Реабілітовані жертви
політичних репресій
2813

6044

Учасники бойових дій (у
т.ч. в АТО)
17577

Хворі на Системний
червоний вовчак

Учасники ВВВ
26602

Хворі на Міостенію

Інваліди ВВВ
10719

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій населення, тис. грн.:

За звітний період здійснено капітальні ремонти приміщень:
- за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету проведений частковий капітальний ремонт
приміщення під створення амбулаторно-сімейної медицини по вул. Личаківській, 119 на суму 946,1 тис.
грн.,

- поточний ремонт кабінетів (старшої сестри медичної та лікарів – невролога і ревмокардіолога дитячого)
за адресою вул. Римлянина, 2 – 48,0 тис. грн.,

- поточний ремонт реєстратури за адресою вул. Руська, 20 – 42,1 тис. грн .

Залучені позабюджетні кошти
Надійшло всього за
звітний період,
тис грн.

125,8

За послуги, що
надаються
бюджетними
установами
9,6

За оренду майна
бюджетних установ

82,4

у тому числі:
Від реалізації
майна

0,5

Від отриманих
благодійних
внесків, грантів та
дарунків
33,3

Використання залучених позабюджетних коштів:
-

придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - _74,1_ тис.грн;
придбання медикаментів - _2,6_ тис.грн;
спеціальне харчування для працівників з шкідливими умовами праці - _12,5 тис. грн.;
поточний ремонт медичного обладнання і вимірювання опору заземлення - _7,0_ тис. грн.;

Отримані на
виконання окремих
доручень

-

метрологія ЗВТ- 16,8_тис. грн.;
придбання медичного обладнання (додати фото) - _22,7 тис. грн.;
система відео спостереження вул. Руська, 20 (поновлення) - _11,8_ тис. грн.;
придбання службових проїзних квитків – _1,5_ тис. грн.
оплата за профілактичні наркологічні огляди медичних працівників – 2,3 тис. грн.
послуги по охороні об’єкту – 1,3 тис. грн.
курси підвищення каліф. метрологів – 2,0 тис. грн.
послуги по встановлення програмного забезпечення – 1,2 тис. грн.
послуги за лабораторні дослідження по атестації робочих місць працівників ренгенкабінету, лабораторії,
фізіотерапевтичного кабінету – _4,2_ тис. грн.

На виконання угоди про позику між Україною та Міжнародним банком реконструкції та розвитку № 8475-UA від
19.03.2015 року, субсидіарної угоди між Міністерством охорони здоров'я України та Львівською обласною державною
адміністрацією, розпорядження ЛОДА від 23.05.2017 №420/0/5-17 «Про передачу програмного продукту «Електронний реєстр
жінок Львівської області», комп’ютерної техніки, серверного обладнання» та наказу департаменту охорони здоров’я ЛОДА від
24.05.2017 № 363 Про передачу програмного продукту «Електронний реєстр жінок Львівської області», комп’ютерної техніки,
серверного обладнання, у рамках впровадження спільного зі Світовим банком проекту МОЗ України «Поліпшення охорони
здоров’я на службі у людей» субпроекту «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій у Львівській
області», затвердження Критерії визначення інфекції в області хірургічного втручання в ЗОЗ» отримана та встановлена
комп’ютерна техніка в кількості 2 шт.

Н виконання наказу УОЗ ЛМР від 09.06.2017 № 208 «Про розподіл фізіотерапевтичного обладнання» отримано обладнання:
- апарат лазерний скануючий двоканальний «Медик»;
- апарат лікувальний імпульсний з магнітним полем Алімп-1;
- апарат низькочастотний електротерапевтичний АНЕТ-50М;
- апарат УЗТ-13.01 Ф-R.
Меблі, придбані за власні кошти
– стелаж для зберігання «Карт профілактичних щеплень» форми 063/о в кабінеті щеплення

– столи та шафа для одягу в кабінеті лікаря-хірурга (вул.Руська,20)

–

столи та шафа для одягу в кабінеті лікаря-невропатолога (вул.Руська,20)

– стелажі, столи та шафа для одягу в реєстратурі (вул.Руська,20)

