
БЮДЖЕТ  2014 РІК 
   Бюджет  Комунальної 1-ої міської поліклініки за 2014р. виконано на 99,2%.  
   В цілому по кодах витрат по кошторису на рік було затверджено всього 10620,5 тис.грн., 

касові видатки становлять 10539,5 тис.грн. 
       По кожному  коду витрат кошторису маємо наступне виконання: 

- оплата працівників: затверджено асигнувань на рік 6761,7 тис.грн., використано 6761,5 
тис.грн.; 

- нарахування на заробітну плату: затверджено 2326,8 тис.грн., використано  2319,2   тис.грн.; 
- придбання предметів і послуг: затверджено 370,6  тис.грн., касові видатки становлять 360,1 

тис.грн.; 
- придбання медикаментів та перев’язочних матеріалів: затверджено на рік 152,5    тис.грн., 

касові видатки становлять 151,2 тис.грн.; 
-  профхарчування для працівників поліклініки, які працюють в шкідливих умовах праці 

затверджено 13,0 тис.грн., використано 13,0  тис.грн.;  
       - послуги зв’язку:  використано 10,4 тис.грн.; 
       - оплата пільгових медикаментів для населення  354,4  тис.грн., використано 354,3   тис.грн.; 
       - вироби медичного призначення (бинти, вата, шприци, рукавички)  на суму 15,6    тис.грн.; 
       - оплата  наркотичних  осередників на суму 12,9 тис.грн.;  
       - рентгенплівка,флюроплівка, хім.реактиви   13,8  тис. грн.; 
      -  реактиви для КДЛ 5,6 тис.грн.;   
       - оплата за деззасоби 49,9 тис.грн; 
        - оплата за послуги ТзОВ ,,Левіль ” 18,7 тис.грн.; 
       - послуги дератизації становлять 6,3 тис.грн.; 
        - виконано ремонт запасного виходу  сходової клітки (вул.Руська,20) на суму 99,9 тис.грн.; 
        - проведено ремонт дерев’яних конструкцій сходових маршів та поточний ремонт стін 
поліклінічного відділення по вул.Римлянина,2 на суму 99,9 тис.грн; 
        - технічне обслуговування ліфта на суму 2,6  тис.грн.;  
        - виконано поточні ремонти кабінетів на суму 15,0 тис.грн.; 
       - виконано  промивку центральної системи опалення на суму  9,2 тис. грн.; 
       - оплачено технічне обслуговування  пожежної сигналізації на суму 10,0 тис.грн., проведено 
перезарядку вогнегасників на суму 1,7 тис.грн.; 
       - утримання автотранспорту (бензин) на суму  34,7 тис.грн.; 
       - вивіз сміття на суму 3,8 тис.грн.   

     
           Позабюджетних коштів за 2014р. поступило: 
  за оренду приміщень 217,2  тис.грн., з них використано 163,7  тис.грн., а саме:                     
- оплата за послуги ТзОВ ,,Левіль” – обслуговування медичної та діагностичної апаратури на суму   
9,4 тис.грн.; 
- оплата за деззасоби 16,5 тис.грн.;   
-  медикаменти та вироби медичного призначення на суму 28,7 тис.грн.; 
- поточний ремонт вентиляції у рентгенологічному відділенні на суму 7,7 тис.грн.; 
- поточний ремонт кабінетів  на суму 21,3 тис.грн.; 
- здійснена перевірка опору заземлення на суму 0,4 тис.грн.; 
- земельний податок та інші податки на суму 7,3 тис.грн.;  
-  проведено повірку засобів вимірювальної техніки на суму 9,9 тис.грн.; 
 - страхування АТЗ   на суму 1,0 тис.грн.; 
-  придбано та встановлено рентгенозахисні ставні   на суму  15,2 тис.грн.; 
-  проведено утилізацію шприців на суму 4,9 тис.грн.; 
-  придбано два мікроскопи для КДЛ   на суму 10,5 тис.грн.; 
- придбано негатоскоп   на суму 3,5 тис.грн.; 
- закуплено комплект меблів на суму 3,9 тис.грн.; 
- закуплено будівельних і господарських матеріалів  на суму 18,0 тис.грн.; 
-  придбано канцтоварів   на суму  2,7 тис.грн. 
 

  Одержано фінансової (благодійної) допомоги  на суму 60,2 тис.грн.,     
  використано 51,2  тис.грн.:   

     - медикаменти та вироби медичного призначення на суму 33,4 тис.грн.; 
    -  виконано метрологічну повірку на суму 5,2 тис.грн.; 
    -  оплата за послуги ТзОВ ,,Левіль” на суму 9,4 тис.грн.  
        Отримано благодійну допомогу в натуральній формі мікроскоп  на суму  4,9 тис.грн. та вага на 
суму 0,7 тис.грн 
 


