Комунальна 1-а міська
поліклініка
Звіт за 9 місяців 2016 року

Використання коштів загального фонду бюджету на утримання
Комунальної 1-ої міської поліклініки за 9 місяців 2016
Фактичні видатки за
9 місяців 2016 року
% (до суми
Сума,
річних
тис. грн.
призначень)

Затверджено
видатків на
2016 рік,
тис. грн.

Питома вага у
загальнорічних
призначеннях

Заробітна плата з
нарахуванням на оплату
праці

9760,0

82,1

7690,9

Медикаменти

220,0

1,9

20,0

Основні види витрат на
утримання закладу

Залишок асигнувань
Сума,
тис. грн.

% (до суми
річних
призначень)

78,8

2069,1

21,2

179,4

81,5

40,6

18,4

0,2

2,8

14,0

17,2

86,0

150,0

1,2

99,1

66,0

50,9

33,9

Обслуговування
обладнання

37,4

0,3

25,0

66,8

12,4

33,1

Забезпечення
медикаментами пільгових
категорій населення

600,0

5,0

487,9

81,3

112,1

18,7

Оплата комунальних
послуг та енергоносіїв

928,3

7,8

546,1

58,8

382,2

41,2

Інші вирати

172,6

1,5

113,5

65,8

59,1

34,2

11 888,3

100,0

9 144,7

76,9

2 743,6

23,1

Продукти харчування
(шкідливі умови праці)
Поточні ремонти
приміщень

ВСЬОГО

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення за
9 місяців 2016 року за основними видами:
- вакцини – 12,4 тис.грн.;

- папір для ЕКГ – 1,2 тис.грн.;
- лабораторні реактиви та лабораторний посуд – 6,9 тис.грн.;
- вироби медичного призначення (підгузники, калоприймачі,
уриноприймачі) – 126,8 тис.грн.;
- сумка медична – 1,3 тис.грн.;
- перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці – 26,2 тис.грн.

Інваліди ВВВ
Учасники ВВВ
Учасники бойових дій (у т.ч. в АТО)
Реабілітовані жертви політичних
репресій
Сім’ї загиблих в результаті бойових дій
Інваліди І та ІІ груп
Інваліди з дитинства І та ІІ груп
Діти –інваліди до 18 років

Діти до 3-х років
Діти 3-6 років
Онкологічні хворі
Хворі на Муковісцидоз
Хвороба Паркінсона
Хворі на Бронхіальну астму
Хворі на Цукровий діабет
Хворі на нецукровий діабет
Хворі на Епілепсію

10435
27329
17441
235

5759

16113
10925

91526

538
324
20196
2001
141091
41614
38846
9431
54127

Видатки на забезпечення медикаментами пільгових категорій
населення, грн:

За звітний період здійснено поточні ремонти приміщень (фото додається):
вул. Римлянина, 2 ремонт бухгалтерії №1 - 49,2 тис. грн., вул. Руська, 20 ремонт санвузлів – 49,9 тис.
грн. , ремонт металевих брам – 15,0 тис. грн. с/ф, ремонт жіночої консультації 41,1 тис. грн. – с/ф.

поточний ремонт відділення
жіночої консультації на суму –
41,1 тис. грн.

Архів

Технічна кімната ЦБ №1
Поточний ремонт
бухгалтерії на суму
49,2 тис.грн.

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

Поточний ремонт санвузлів на суму 49,9 тис.грн.

Залучення позабюджетних коштів:
у тому числі:
Надійшло всього
за 9 місяців 2016
року тис. грн.

За послуги, що
надаються
бюджетними
установами

За оренду
майна
бюджетних
установ

Від реалізації
майна

Від отриманих
благодійних
внесків, грантів та
дарунків

214,7

5,4

139,2

0,5

69,6

Отримані на
виконання
окремих
доручень

Використання залучених позабюджетних коштів:
- придбання канцтоварів, бланків – 14,1 тис.грн;
- придбання дезінфікуючих засобів - 52,1 тис.грн;
- придбання матеріалів, обладнання та інвентарю - 41,0 тис.грн;
- придбання медикаментів - 8,6 тис.грн;
- придбання продуктів харчування - 11,0 тис.грн;
- проведення повірок медичного обладнання - 6,6 тис. грн;
- видатки на відрядження - 0,5 тис.грн;
- проведення поточних ремонтів (додати фото) - 56,1 тис. грн;
- придбання медичного обладнання (додати фото) - 6,9 тис. грн;
- меблі медичні - 54,7 тис. грн.;
- поточний ремонт ліфта - 28,3 тис. грн.;
- двері ПВХ - 15,5 тис. грн.;
- система відео спостереження вул. Римлянина, 2 і вул. Руська, 20 - 85,0 тис. грн.;
- придбання запчастин - 1,5 тис. грн.;
- вогнезахисна обробка дерев’яних конструкцій поліклініки Римлянина, 2 та Руська, 20 -39,7 тис. грн.;
- страховка авто машин –1,3 тис. грн.;
- придбання др. мед. інв. - 9,4 тис. грн.;
- комп’ютерний комплекс - 11,2 тис. грн.;
- принтери - 6,3 тис. грн.;
- вироби мед. призначення - 46,2 тис. грн.;
- послуги по охороні об’єкта Руська, 20 - 6,1 тис. грн.;
- поточний ремонт вогнегасників - 3,0 тис. грн.;
- промивка та гідравлічне випробування системи опалення по вул. Руській та вул. Римлянина – 22,9 тис.грн.

