
й ьА,\&ф Додаюк l

"зАтвЕрдяGно"

Коди
1iдприемсгво KoMyHa,rbHe некомерцiйне пiдпDисмство пЦентD порвинноi медичноi допомоги м.Бахмчга'' веlIРПоУ 37868949
)рганiзацiйно-правова фрма Комуна.гIьне пiдприсмсгво lаКоПФГ l50
lерцюрй м.Ба<лryт taKOATYY l4 l 0300000
Dрган управц!ння УпDаьтiння охоDони здоDов'я Баtсrлугськоi MicbKoi пади lаСПО.ЩУ
аrryзь Охорона здоров'я за ЗКГНГ

Вид економiчноi дiяльностi Загальна медична практика за КВЕД 86.2
Эдицичя вимiру тис.грн. СтандаDти звiтностi П(с)БоУ
DopMa bTacHocTi Комунальна Стандарти звiтностi МСФЗ
Кiлькiсть штатнrD( працiвникiв 288,5
Мiсцезнаходження 845 00, .Що нечька область, м. Бахмут, вул. о.Сибiрцсва l 5
Телефн (0627) 44_1 5-63
Керiвник Головний лiкар Шаба,riна С.В.

ФIнлнсовиЙ IUIлн пцприемствА IIА 2020 piK

Наймешування показника Код рядка

Факт
минулою 20lý

рку

Фiнансовий
плzlн поmчЕоm

20l9 рку

Плановий 2020
piK (усьою)

У тому чио.li за квартzцаI,rи

п Iп N,
l 2 J 4 5 6 7 8 9

I. Фiпапсовi

Цоходп i вптрrтп вiд операцiйноi дiяльностi (дстr.пiзацiя)

Щохiл (вируrка) вiд реа.rriзацii продукцii (ToBapiB, робiц посrrуг) l00 2з7,з 41з,6 292.4 2lэ,4 26,8 27,l 25,1
Щохiд з бюджеry Бо<ьтуrcькоi MicbKoi оТГ цiльовою фiнанс}ъarпш на оплату заробiтноi плати з
нарахуваЕЕямп, матерiа.пiв, медикамекгiв, послуг (KpiM комуна.пьних),комунaшьншх пос.пуг та
eнeDroнociiB (кПкВ 07l21 l l )

l l0 736,0 l 403,7 3 435,0 l 998,4 483,8 242,9 709,9

Дохiд з бюлжсry Бахмугськоi MicbKoi оТГ за цiльовими прогрzмztми, у томy числi l20 550,5 591,5 l 461.9 733. l 509,8 lц.7 74.з
Проzрамч i ценmралiзованi захоdu бороrпьбu з mубеокuльозом (КПКВ 07 1 2 1 42) l21 380,5 4l4 о 4l 8,0 304.5 l04_5 4,5 4,5
Проzрамu i ценmролiзованi эахоdu профiлакtпuкu ВIЛ-iнdекцii/СНШу КПКВ 071214З) l22 29-4 з2.5
Iнщi проzрамu mа захоdа у сферi охоронu зdоров'я (КПКВ 07 1 21 52) I23 l 30,б l35.0 l и3.9 428,6 405,3 l40,2 б9.8
Первинна медична допомога населенню, що надаеться центами первинноi медичноi (мелико.
caHiTapHoi) допомоги (KIKB 07l2lll) меdшна сфвенцiя, змuuлкu меdutноi субвенuit

l24

Вiдшкодування BapTocTi лiкарськlтх засобiв дIя лiкування окрем}тr( зФсзорювань (КПКВ 0712146) l25

1щ )



Нrlмонушннr покаiпикl Код рлдка

Факт
инулою 20l9

рку

Фiнансовий
план поточно

20l9 року

Плановий 2020
piK (усьою)

У тому чисrri за квлртOлами

I II Iп N

2 з 4 5 6 7 8 9

l{ддходlкэннr rlд HrlrloHmrHol олужби rдороrh УкраIни 26 з22зз-0 з2 437;| 36 987,з 8 650,4 9 365_7 9 452.5 9 5l8.7

]дпишок коцпir riд НацlошшlrноI олчжби здопов'я УкраIии на початок перiоду на 01.01.2020p. 27 l 353_5 l 35з.5 l 134,2 5l0,5 362,6 2 l6.1 45.0

на-шtолrtання в|дшткil l дэпозитнопо Dшчнкy 28 62"l
,ll 

-,| 72,0 t 8,0 l8.0 l8_0 l 8.0

Зdtllсненм gахоёlа lэ эвмлаllспрою (КПКВ 07 l7l 30) 29 l0,0 l0,0

Собlвrштlсть осшrlзовrноI поодчкцlI (ToBrnlB. побh. пос;rуг) 30 34 029.4 36271.7 43 382.8 12 123,8 lо766-7 l0 r0lз l0 391.0

Виmаги на посlryги. матеDiали та сировину, в т. ч 40 l 5 l9.8 l 823,9 l94,|,2 755,з 397_0 466.2 72я7

лослvzu м еduчнlв эамаdiв 4l м4.9 l 078.б 913,5 266,6 206,4 245.5 l95.0

uеduколеюпu mа перев'язувальнi маmерiалu 42 501,2 5l 1.4
,l2,|.з 4l1.0 l 06,1 |24,4 85,8

ороdуюпч харчування l43

,емонm mа запслснi часmuнu dо tпранспорmншс засйiв 44 427 60,0 50,0 б,0 20.0 l9,0 5,0

,аспоdаочi п:оварu па iHBeHпap l45 l31.0 1,1з,9 256,4
,l1,7

64,5
,1,7.з 42,9

i}иmати на па.ltиво,маgгильнi матерiали l50 429,5 ц2.2 38l,0 38,3 206,6 942 41.9

]иmати на KoMvHanbHi пос.rryги та et{eDгoнocll. в т.ч l60 736,0 l 403.7 2 098.2 858.1 309,3 227,s 703,3

\mоmu на елеюпооенеоziю l61 l96,5 525.9 859.8 269,0 zo7,9 l75-7 207,2

чmпmu на воdопосlпач(rння mа воdовidвеdення l62 34,1 8б,з I24"9 зl.7 з1,2 з02 з l,8

9tлпроtlч на пеппо поспачав ня l63 505,4 79l -5 856,1 449-1 зз.2 373,8

9tlпDotlu на вuкачку неччaпоп па вuвiз побуповuх BidxodiB l64 82"1 2l ,0 22.4 21,6 l7,1

9tлпоопu на пtuDоdнuй zаз l65 1,14"1 87,з l4.6
,72,8

Jиmати на оп,,Iатч пDацl 70 24 77,7.2 25 486,9 29 410,9
,7 440,2 7 4зз-l 7 302,0 1295.6

вiдоасчвання на соцiа,rьнi заходи 80 4 945.4 5 091,2 6 0,74.4 l 534.6 l 5з2,9 l5M2 l 502.7

Виmmи по виконilнню цiльових пDогDаIч{ 90 550,5 591.5 l461,9 733,1 509,8 l44-,7
,74"з

]итDаги на вiдшкодування BapTocTi лiкарськлтх засобiв дIя лiц,ъання окремшх зzlхворювань 9l
3ицmи, що Еtiйснюються дrя пiдгримання об'скта в рбочому cтaнl (прводеннJI ремонry,
гехнiчноm ог.гиду, нiгляду, обс.rryювуванtlя тощо)

200 l 00,5 307,5 ll1,8 28, l 28,0 28,0 2,7,1

\моптизаlтiя 2l0
.ншi влпоати (оозшиФрувати) 220 970.5 l 124,8 l 837,4 73б, l 350,0 334.5 4l6,8

Ммiнiстративнi витраги, у mму числi: 230

lufпDаmч на канtлrповаоu" офiсне прtlлаddя па усmаmкувсtння 23l

lurпDаlпч на спDсцовl послч2u 2з2

lmпапu на пойбання mа супоовid проzрамноzо забезпеченtя 233

шпDаrпч на urу)rсбов i вidряd ссення 234
,,utпDФпu на зв'язок mа iнmернеm 235

lurпDсопu на оплаlпу праLal 236

lidошування на соuiольнi захоdu 237

ltлttoanu на обслv?овування opzmexцiku 2з8

lutпDаtпч на кvльпvоно-масовi зшоdu 239

|моптиlаIпя 250

оDиличнl та нотаDlatльнl посJryги 260

}иmаги на охоDонч працi та навчання пDацiвникiв 270

iншi адмiнiстративнi витрати (розшифрувати) 280

lmri доходи вiд операцiйноi дiяльностi, в т.ч 290

)oxid Bid операцiйноt opeцau a,onugig 291

)oxid Bid ремiзацit необоропнuх aюmqiB 292

ншi вrгDати вiд операцiйноi дiяльностi (розшифрувати) 300



l. Еломlштt

III. Iнвестпцiйшл дiяльпiсть

з мiсцевою бюджеry цiльовою фiнансування по капiтальних видатка)(

з обласноm бюджgrу цiльового фiнансування по капiтальних впдатка(

IV. Фiпапсова дiяльнiсть

вiд фiнанювоi дiяльностi за зобов'язаннями, у т. ч.

l.hfi мануьrшпr поrlrникl

Головнпй лiкар Комуна.пьпого некомерцiйного пiдпрпемства
" ЦентD пеDвпнноi медичноТдопомогп м,Бlхмугп"

(посада)

Кол рrлкr
Фrrtт

ми}lулоп0

рку

Фlнансоrиl
план

20l9 року

ГIлановий 2020
piK (усьоrо)

У roMy числi з0 кi!ртtлвми

С.В.Шдба.пillr
(iнiчiати, прiзвице)



до фlшrнOOrOrо iиrHy Hr 20t0 plK
К уlaлýa l.raхФцlhr пlдлрrarеr.о 'Ц.rlD

)

l. Лarl nrc пlrrrrсfrrц пaрaоrм ra хтсп |l. опл.t, .Iaцl
3rпльнl

HalMoHyrlHHr пока!кика Фrrт мнrrулоrо20 l 9 por<y
(Diн!нOоrиt плшl

поmшоrо 2019 оопl
Ilлrноrtd 2020 piK Планоrtd pix до

бiншсовоrо mш ш
Пrцноrrd piK до фвхту

шлоrcооw. ozб

7 з 4 5 (,

Ссрсдня KI;tbKlcTb прrцIвппкlв (штатню( працiвникiв, зовнiшнiх сумiсникiв та працiвникiв,

цо працюють за цивiльно-правовими догýворами), у тому чшслl:
270,7! 270,7! 2Еý,00 l05J 105J

Керiвник l.( l,( 1.0 l00,0 l00,0

(еDlвнии cкпaJl 4.( 4,( 4.0 100.0 l00,0

riKaoi (в т.ч 0,25ст по плаIним медичним пос.rryгам) з 1,5( зl 27,25 8б,5 86,5
,IiKapi загальноi практики - сiмейнi лiкарi (в т,ч 0,25ст по плагним мед. посrryгам, 0,75ст.,

5юдхtет. Бо<rчтуг. MicbKoi ОТГ)
21,7: 21,7: 2з,25 106,9 l06,9

rфхiвцi з базовою та неповною вищою освiюю (в т.ч. 0,5ст. по платним медичним поспуftlм;

5,5 сг- бюджgг Ба:о.rц. MicbKoi оТГ)
\2|,2: l21,2: l з 1,00 108,0 l08,0

иолодший медичний персона.гI (в т.ч .1,0 ст.- бюлжсг Бахмуг. MicbKoi ОТГ ) l8.( l8.( 2|,25 l l8,1 l l8.1

iнший персонал ( в т.ч 0,25сг. по платним медичним посJIуга}.r, 0,75 ст. - бюджсг Ба:шуr

MicbKoi ОТГ )
5 1,0( 5 l,( 55,00 107,8 l07,8

;пецiа,,liсти (в т.ч. 0,25ст. по платним медичним пос.пугам) 22.2: 22.2!
,),) )\ 00,0 00,0

Фоrrд оплатп працi, твс. грп, у тому чпс.пi: 24177j 25 486.1 29 470.9 l5.б l8.9

Кепiвник 480_! 482 ( 549.6 l4,0 l4.3

(еDlвнии скJIад l l58_Z l180,( l з50, l l4,4 l6,5

riKapi (в т.ч 7,2 тис.грн. по платним медшlним пос.гryгам) 4162,: 4224.s 4 425,| 04.7 06,з

riKapi загальноi пракгики - сiмейнi лiкарi (5,0 тис.грн. по платним медичним послугам) 2 9з9,1 3200,( 4 076,5 2,1,4 з8,7

laxiBui з б4зовою та веповною вищою освiтою (в т.ч. 9,1 тис.грн. по платним медичним
rоспmм)

9 6|6,2 9800,( l l 468,8 l l7,0 l l9,з

чlолодшии медичнии персонztп l 0з9_2 1100.( l 393.5 26,7 з4.1

iнший пеDсона.п ( в т.ч 5,5 тис.по платним м9дичним послугам) з 169,4 3200,( 3 5 10.6 09,,l l0_8

:поцiа.гIiсти (в т.ч.5,б тис.грн.по платним медичним послугам) 22|l 2з00,( 2 696;] |7,2 21,9

Вптратп шд оплrry працi, тпс. грш, у тому чпслi: 247772 25486J 29 470,9 l5.б rE.9

Кепiвник 480,9 482,( 549_6 l4,0 l4.з
(еDlвнии скJIад l l58_4 1 l80.( l з50,1 l4,4 l6,5

liKapi (в т.ч 7,2 тис.грн. по платним медичним посrryгам) 4 |62,5 4224.е 4 425,1 04"1 06,з

riKapi загшIьноi практики - сiмейнi лiкарi (5,0 тис.грн. по платним медичним послугам) 29з9,1 3200,( 4 076.5 27,4 38.7

фахiвцi з базовою та неповною вищою освimю (в т.ч. 9,1 тис.Фн. по платним медшIним
rос.гryгам)

9 616,2 9800,( l l 468,8 l l7,0 l l9,3

чrоло.шrrий медичний пеDсонал l 0з9,2 l l00_( l 39з,5 26,7 34,1

iнший персона,r ( в т.ч 5,5 тис.по lrлатним медичним пос,lryгам) з 169,4 з200,( з 5l0,6 09.1 l0.8

:пецiалiсги (в т.ч.5,б тис.грн.по платним медичним пофT угам) 22||.5 2300.( 2 696,1 |7,2 2|.9

Серсдньомiсячпi витратп ня оплату прачi олного праlliвппка (грн), усього, у Toity чпсJri: 1 626 7 84t 8 б17 09,8 l3,0
(епiвник 40 075 40 16j 45 80( 14.0 14.3

(еDlвнии скпlш 24 lзi 24 58з 28 l2,, |4,4 1б.5

IlKaDl 11 0l, ll |,li lз 5з2 2|-l 22.9

riKapi загапъноi практики - сiмейнi лiкарi l| 26l |226| l4 бl1 |9,2 29,8

Ьахiвцi з базовою та неповною вищою освlтою б 60! 6,1з: 7 29( 08,3 104

иолодций медичний персонал 48ll 5 09: 5 46: 07,3 1зб

нший пеDсона.гl 5 |,ls 5 22, 5 зlg 01,7 02,7

спецlалlсти 8 28: 8 бl4 l0 l0( |7.2 21,9



1lmm шrlшrrl r rrrцrrrrшr !.!aa.ш ftltrr:! rrшнrltпh (шпr tЦ

Jt
Jп Мrрш Ptr rHryary Мйa lяropxeтrнHr

BHФrTx, уOtогo Фн, Плýgril Dtr р п,л!о
по!очнош роry, И

tlлшO.хl plr д0 ф].t,
шхуmю,оý, $(рхт

нишлого 2019 пор
ФlнlнOоlп' плlн поточilопo

2019 пою,
Ilлlноrиt 2020 plK

7 ] 4 5 6 1 a 9

l БАз.Ао81.10 20l, Пороувна мсдlпнв амбулаторiл з модиtlнпм
rблашаннлм дtя обслчговчвення насaлсння

2 90( 3 000 з 00( l00,0 l03,4

2 ЕтАлон т-7lз.3l 20lз
Псрсувна мсдична амбулвmрiя з мсдrfiним
сбладнвннлм (квбiнет лiагностичниf, рухомиil
флюорогрвфiчний) шlя обсlryговування населення

9 90( l0Ф0 l0 00( l00,0 l01,0

3 уАз_3962 200I Дя трвнспортув8ння леIсaчих xEop}D( 1 50( l 500 l 50( l00,0 l00,0

4 уАз_3303 0l 1989 .Щля госполарських потреб з 50( з 500 3 50( l00,0 l00,0

5
вАз -213100 (l2
аrгомобiлiв)

2012
Для медичнlоt потрб: обслуговування викликiв на

дому, цанспортування медикамеrггiв, прlсурсорiв,
анаtiзiв.

4Ll 674 424200 збз 00( 85,6 88,2

Усього 429 474 4422Ф 381 00( 86,2 Е8,7

3. ll@r кrпiтшьпrх iп*mцii
il., r (ь цдв)

JG dп НаймеЕ}вмя об'mа

Зш}^iФш кр€щц KoffiiB БюдФне фiяшсущ, Вшй коши (рзшфр}вти) Iшi дерелд (рзшrфФъти) Убого

pi*
у тому qиФl п Ealшam

plK
у Torry чиФl в @ртФаш

pl(
у Фiry чищl за reзlЕшм

plK
у тому qФt ý @ртцдW

plK
у тому чиФl за вартшдW

п пI Iv п пI ry п пI Iv l п пI Iv I п шl Iv

l 4 5 я 9 to l2 з |4 l5 lя |9 2о 2l 22 24 25 26 27

l
Розробш проекпrо-коmорисноi докуме}rгацii дш
встановленм одного лitГry-пiдйомlплка у булiвлi
полiшiнiкi по вчпо.Сибiрцем,l5 м.Бахмуm

90,0 90,0 90,0 90,0

2
Спiфiнанqдаrrrrя на булiвнlлггво амбулаюрii у
с.lвшiшьке, вул.Освim.2, Бшrугськоm району

534,1 534,1 534,1 534,1

3
Прилбаш мелшного та компЬI€рного обладпанrя

цовгострокового корисrуванш
244,5 244,5 244,5 2ц,5

Усщm Еб8,6 86Е.6 86,8.б 858.6

lцФоr

a. K.liшre будаlrцпо (рцок 5ll)

Доtчмеп, шм швермемй тrryл фдош,
iз звпачшплм органу, KId йоФ поюш

IЕфорщiя щодо проffiо-кощорисноi
докумеmщii (@ рзрблфн&

зшершищ у pBi mвершешя
lашчmи орш, шм з@ерщфо, та

вiдовiщй докумеm)

llepвiФa балщФва
щфФвведеш
пот},жоФй на

почrок шшоФrc
рку

фiшqъш
кшiмшшiшиицiй
(оша Фошовrш

iпшiмерш
(6ющФ ро]вrп(у)

по вул.О.Спбiрчсв4l5



}lлglrrrранr*н0
ш
{п €# lнтш

attiai,yýffirla Fý
arп
н 

'ol0
eвiaalrxl fиafl поtэ,lшбло l0l0 пор Вllшlll l0l0 nar по?оцною роry, $

lшý.ii plt дý iшL
ннryлою рry, И

l

гlрхдOaнн, пlпOруl ФltнIll) пýрrcдичннil tндlнь, rOш
п}mлlиlоoккiRýчtтки,конrGrт9рш Tr lнчtо (у т,ч, по бюшоту
Бахмут,мiоькоI ОТГ. 269,0 тиO,rрн.,по плпсцшм нlшод,24,7
шпmц\

207.с 248,, 426,5 171,6 206,0

2

Прилбання комп'ютвр Hoi, мсдич HoI TcxHi ки, MaTopiarri в ло
комп.технiки та iнше (у т.ч, по бюдкету Бахмр,мiськоi ОТГ- 22,3
п{с.грн.,по власним надход. 24,8тис.грн.)

45,Е 45,9 l07,9 2з5,1 2з5,6

J
Обсrтуговування пересувнок) фrпорографiчного кабiнеry,
навiгаторiв, хостинг, посJIуги банка та iнше 34,7 з5, l 65,6 l86,9 l89,(

4
Оrшата посrryг iз страхування, iнфрмацiйно-консультативнi
послчгил iнше l02,5 l04,5 190,5 l82,з 185,9

5 Техогляд транспорry, пож€жнж KpaHiB, вогнегаснiкiв, iнше 0,0 9,0 27,з 303,3

6
ОгчIата пос.rryг з поючного ремокry та тех.обсrryговування
обладнання, оргтехнiкц iнше 44,7 76,8 7з,з 95,4 164,0

7 Стшата за обслцовуванюl прибудиrп<овоi тврrrюрii з,1 9,t l5,з l56,1 4l3,5

8

Оrшата посrryг з повiрки та експертизи (в т.ч.по бюдкету
Бахмут.мiськ.ОТГ- 22,0 тис.грн. на тех.умови по збiльшенню
олекгропот}rк. в амб. Nsl0 с. 3айцеве) та iнше.

5,1,7 59,9 l27,5 111с 221,0

9
]rграти на придбанrrя та супровiд програмного забсзпеченrrя,
нше

291,2 29|,з 469,з lбl,l lбl
0 )ruIaTa пос.гryг з псрез{lрядки картридкiв, mнерiв, та iншс з9,5 59,6 80,0 lз4,2 z02,5

Оrшата 1^lacTi у семiнарац навчанrrяц iнше l4,5 l9, l 7,2 37"7 49,1

2 Внцати на зв'язок та irггернет зз,з 1ýý 5 7,1 l60,8 1,1|,5

з Эrиата поЕ.гryг по вивозу смiття 58,2 6|,2 0,0 0,0

l4 Витрати на слркбовi вiдрядlсенtlя, курси пiдвищсння квалiфiкачii 24,9 4,1,4 8l,9 |72,8 з28,9

l5 Земельний податок та iншс (власнi надходкенrя) 0,0 2,о l,t 90,0 #дJIl0!
lб Эrиата пенi, та iнше (власнi нашкодженш) 0,0 1,2 1,2 l00,0 #шJUo|
l7 )rшата посrryг I-{еtпра економiчнlо< консультацiй, iншс (власнi l2.8 l8,0 0.с 0,0 #дЕJу0!

l8

Розробка технiч.уt!ов на приеднання амбулаторii М4
(с.Iванiвське)ло цс}прал.систем водопостачання та
водовiдведення,до елсктропостачанrя (бю,шкст Бахмуг.мiськоi
отГ-l05,0 тис.гDн)

l05,0 0,0 #щ,!v0|

Усього 970J l l24, l837,4 lбзJ 189,3

ГIлеовий pix до фsrrу
шЕулоФ роry, Уо

Головнпй лiкар Комунального векомерчiйного п[дпрпсмсгва
"Щентр первинпоТ медичноТ допомоги м.Бахмута"

С.В.Шдбалiнд
(посада) (iнiцiали, прiзвIхце)
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