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Коди

пiдпоисмсгво Комуншlьне некомеiruiйне пiдприемство "Щонтр первинноi медичноi допомоги м.Бахм}лга" и€JIРПоУ з,l868949

опmнiзаlтi йноппавова lьпма Комчна.пьне пiдпDисмgгво вКоПФГ l50

терrтюрiя м.Бахлтlт заКоАТУУ l4 l 0300000

г)пган чппавлiння Упраьтiння охорони здоровh Бахмугськоi MicbKoi ради lаСПОДУ

Гагrrзь Охорона здоров'я la ЗКГНГ

вид економiчноi дiяльностi зага.пьпа модична практика за КВЕД T6,2l

Одrrниця вимiру тис.Фн Стандаrпи звiтносгi П(с)БОУ

Фопма власноgгi KoMyHa,,IbHa Стандарги звiтносгi МСФЗ

кiлькiсгь штагншх пDацiвникlв 270,"75

Мiсцезнаходження
Тшеdюн

84500, Донецька область, м.Бахrчrуг, вул. О.Сибiрцева' l5
(0б27) 44_1 5_бз

Ке Головний лiкар Шаба.riна С.В.

ФIнлнсовиЙ IUrлн пцприемствл нл 2019 piK
тпс грн.

Найменуван rrя покzlз ника Код рядка
Факт микулого

Фiнансовий
Iшан поточного

року

fIлановий piK

ýсьоm)

У mму числi за квартarпаtvtи

po,qy
I п ш tч

2 5 4 6
,l

8
,q

I. Фiцrпсовi
цоходп i вптрlтп вiд операцiйноiдiяльностi (детдлiзацiя)

Похiд (виоучка) вiд реа,чiзацii продукцii (ToBapiB, Dобiт, посrryг) l00 59з.l 4l3,6 85.9 52.4 41,3 2з4,0

Щохiд з мiською бюджегу м.Ба<муга чiльовоm фiнанryванкя на оплаry комунальнID( послуг та
9lreDгoIrociiB

ll0 l 03з,l l 403,7 б5б,5 зl6,3 l58,7 2,12,2

Цохiд з мiською бюш<егу м.Бахмуга за цiльовими програмами, у mму числi: /сулс
сяпJ21,1 22,123,1 29)

l20 780,5 591,5 40,6 2l5,7 95,3 2з9,9

Проzрамч i ценmрмiзованi захоdu боропьба з mуберкульозом (КПКВ 07 1 2 1 42) l21 2202 4l4,0 4,8 1,19,9 59,,l lб9,б

ГIроzрамui ценtпрмiзовмi звоdu профiлаюпuхu ВIЛ-iнфекцi't/СНIfu (КПКВ 0712143) l22 l9,8 з2,5 8,3 8,3 8,1
,1,8

Iншi проzllамuпа заrоdu у сферi oxopo+u зОоров'я (КПКВ 0712152) I23 540,5 l35,0 2,1,5 27,5 27.5 52,5

Первинна медична допомога насеJIеннц що надасться цеЕгрzrми первинноi медячноi (медико-
caHiTapHoi) лопомоги (КПКВ 07121ll) меduчна субвенцiя, змttuкu меduчноi сrбвенф|

l24 lб 259,3

)
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У тому чиолi rB кrврlеJlлми

Вiдшкодування варгостi лiкарських засобiв для лiкування окремих зil<ворювань (кпкВ 07l2l46)

32 4з,1,7Над<одження вiд Нацiональноi оryжби здорв'я Украiни

За.пишок коштiв вiд Нацiона.гlьноi сгцокби злоров'я Украiни gа почаюк перiо,ry на 01.01.2019p.

НаФ<одження вiдсоткiв з депозитною

заходiв iз землеустрою (KIIKB 07l 71 30)

mа запаснi часtпuttu do mранспорmнlв засобiв

та eнeDюHocll- в т.ч.:

на вuкачку нечuспоп па вuвiз побулповttх BidxodiB

l 41 1.7

на вiдшкодування вартосгi лiкарських засобiв ди
Вrграги, що здiйснюються для пiдTримання об'скга в рбочому cTaHi (проведення ремонту,

на oxopotтy працr та нaвчання працrвЕикtв

Iншi доходи вiд операцiйноi дiяльностi, в т.ч.:

,,дiЁiaлДlшЕь"*



У mму rtlo,ttl fi кпЁртвIltмн

l lаilмсвувшttllя llокшal{икц

6 l41.2

,4ll"7

II. Iпвсстпцiйна дiяльшiсть

з мiсцового бюджету цiльовою фiнансування по капiтальних видmка<

цiльовою фi нансування по капiтальнlтх видатках

IV. Фiнансовд дiяльнigть
вiд фiнансовоI дiяльноgгi за з9q99 ryg!хдцх:щ::j

i дiяльностi за зобов'язаннями, у т- ч1

Гоrrовнпй лiкар Комунальпого пекомерцiйного пiдпрпсмствl

"Пентр первпппоi медпчноi допомогш м,Бахмугr"
(посада)

С.В.Шабалiпа
(iнiчiа.,lи, прiзвище)



д. oiшlФr.i! пIl|lу
l.a.Oн.цh

ro al..!.ош шу .. l0l' рЬ
Кому,ýJБп. Е.хом€рцilяе пiдtрнФво "Цс|Iпр ЕрrшфI ir€дпюi доцомогrt м.Б!яяуlа"

(|й.rýшпiщrfl)
1..Щапi про пiдпрпемство, псрсонаJt та вптрrтп на оплату прлцi

Зага.пьна iнфрмацiя про пiдприемство (резюме)

Наймекування показника Фш мш).лого року
Фiшсовrоilш
пФощого porqy

ПлшовId piK
IIшовlй рiкло

фiшсового пшry м
пmшrпаi рiц 7о

Плшовldрiклофшу
urtrулого poIE, О/о

2 J 4 5 6

ссредпя кiпькiсть працiвппкiв (штатнш( працiвникiв, зовнiшнiх сумlсникlв та працlвникlв, що

працюють за цивiльно-правовими доmворами), у тому чпс.JIi:
307,75 270,7: 88,0

Керiвник 1,0 l,( l00,0

кеDiвниЙ склад 4l) 4.( l00_0

лiкарi (в т.ч 0,5ст по платним медичним послугам) 40,25 зl 78,3

лiкарi зага,rьноi практики - сiмейнi лiкарi 21,75 21,75 l00,0

l$хiвцi з базовОю та неповною вищою освiтою (в т-ч. 0,5ст. по платним медичним посJryгам) l44,25 |2|,25 84, l

молоJIII]ий медич ний пеDсона.,l lб,5 l8.c l09, l

iнший персонап ( в т,ч 0,25сг. по плагним медичним послугам) 58,25 5 1,с 87,6

спецiаrrigги (в т.ч. 0,25ст. по шIатним модичним посrryгам) 2|.75 )) rs 02"з

(Dонд оплати працi, тпс. грн, у тому чпс.пi: 17 534J 25 4869 45.4

Керiвник 240.| 47 |,4 9б,з

кеоiвний склад 599,J l 099.( l8з,4

пiкарi (в т.ч l5,5 тис.грн. по платним медичЕим послугам) 2 777,2 4 726,з *t 70,2

лiкарi загальноi практики - сiмоЙнi лiкарi (l9,5 тис.грн. по платним медичним послугам) 1 586,( 3 654.( 2зO,з

фахiвцi з базовою та неповнilю вищою освiтою (вт.ч. З2,2 тис.грн. по платним медичним послугам) 7 425.i 9 258,2 |24"|

йи и 778,, 97|,( 24.9

iнrrrий пепсонш ( в т ч l 2 5 тис_ по tlлатним медичним посrrvгам) 2 6|9,i 2 915.( l 1,3

:пецiа,riсти (в т.ч.l9,4 тис.грн.по платним медичним посJIугам) l5o1., 2з90.2 58,6

Вптратп на оплату працi, тис. грн, у ToM5l чпслi: 17 534J 25 486.9 45,4

(еоiвник 24о,| 47|.4 96,3

сеоiвний склал 599,5 } 099.6 83,4

liKapi (в т.ч l5,5 тис.грн. по платним медшIним постугам) 2 777,2 4726,з 70,2

riKapi загальноi прчlктики - сiмейнi лiкарi (19,5 тис.грtI. по платним медичним посJtучч)_ l 586.6 з 654,6 2зO,з

Мхiвцi з базовОю та неповною вищою освiюю (в т.ч. 32,2 тис.грн. по платним медичним послугам) 7 425,7 9258,2 l24,7

,rолод'IиЙ медичниЙ персонал 7,78,2 97|.е l24.9

нший персонал ( в т.ч l2,5 тис.по платЕим медичним послугам) 2 бl9,1 2 915,c l1l,з

:пецiалiсги (в т,ч.l9,4 тис.грн.по платЕим медшIним поьтугам) l507,2 2з90.2 l5 8,6

Ссредпьомiсячнi вптряти на оплату працi одпого працiвпнка (грп), усього, у тому чпслi: 4 148 7 84ý rб52

(еоiвник 20 008 з9 28з l96,з

(еDtвнии скJIад 12 49с 2290$ l8з,4

IlKaDl 5 75с 12 50: 2|7.5

riKaoi загальноi пDaжтики - сiмейнi лiкарi 6 о7с 14 00, 2зO,з

baxiBui з базовою та неповною вищою освlюю 429( 6 36з 48.3

,,Iолод-uий медичний персонап 3 930 4 491 l l4.4

lншии персонал з 748 4,76з |27.|

)пецlzlпlсти 5 775 8952 l55,0

.,, .*,liДДýicЩlll&Дlr**-_,



2. Вmрrтш, пов'язlнi з вrrкорпстlflням ш!сних слрrбовкх rвтопrобLпiв (рялок l50)

л!
з/п

т
Марка

-?

PiK випуску Мета викорисганш
Впjrаm, усього грп.

Плмrrоi pir ю шан}
ImщФtюlry,У.

ПлФrrй pir Ф Фsrrу
imуфФ poxy, О/о

фа-
минулоrc рокч

фiншсоsий шшr поюшоro
Iюw I'I;иповиf, piK

з-Ао81.10 20l5 Перryвна медична амбулаторiя з мед.обладнанням дл;
бспуювування населення

5 6 7 t 9

7 98з 3 00с з7,6

2 ЕтАлон т-7l3.зl 201з
rlЁPcLyBHa медична амоулаmрlя з мед.обладнанням

(кабiнет дiагностичний р}4(омий флюорографiчний ) для
обuryювуван ня населення

12 64,1 l0 000

, 500

79,|

lИя транспортумння лежачих хворих l9 07с4 Аз-3зOз 0l I sяs 7,9

' l11 ?]]iТt'2 l ,оr, .щля медичнlтх потреб: обruryювування викликiв на дому,
Фанспорц/вання медикамеrпiв, прекурсорiв, ана.пiзiв.

l9 680

330 5lб

з 500

424 200

l7,8

l28,3
389 89б 442 200 l l3,4

3.Дх(срсл, шiшfiriffffiif,

рбiт лitРгу у 4-х поreрювiй
в КНП 'LЩМ{ м,Бuмла" и алрсою

,l. кшiшяе буdвшщо {шдок 5l l)

Iнф]вlадя щор чеrююmрФюi
дIyu@ii'(с@ роФоблщ

r8Фрreщ ypsi
з@р@шalffiорг&!tш

цтraрм, п,iщriдооi Ф.уФю)

.Щоryюп, яm затъqlreшоi тryл фФщrзщrщоFaц/! яеiйоФlaфш

.re



(рядок 220)

Головппй лiкар Кошунальвого пекомерчiftного пiдпрrrсмства
*Цештр первппяоi медпчноI дgччl:п м,Бахм}"тд "

,,МЕЩШtп.._-

5. lншi вrrраш
Плшrl4i pir ф фsrry

мrymrc роry, 
С/.

N9

з/п
Стаття BtlTpаT ф.п

хшлmроry Фнш.rdмшt@Фроry Плфrld pix l@Фюроry,О/.

!
5 6 7

l 2

248,5 5l,3

45,0

l
Iрилбання канцоuрськопо, письмовопо прилцдя, папсру, бланкiв,

:t"рполп""* видань, автомобiльнж апточок, столiв пиоьмових,

iчпiвшьнi матеоiши та iнше (в т.ч. по власним налrолжснням 67,7)

484,5

l 02,1
45,9

2

3
iчпiпiпяmqпm шисгv_ lЕше

l45l,4

з5.1

4

Обсrryювування frерсрною флюрографiчного кабtнеry,

кавiгаторiв, холодiльникiв, перереесrрачiя автотранспорту, послуги

банка та iнше
7,2 l04.5

5
5плата послуг iз страхумнtlя, конгрсс медсправи, lнФормачl

9,0

6 ехогляд транспорту, мед.огляд водiiв
76,8 24,з

7
сплата посrryг З поточноm ремонry та тех,бслуговування з l5,8
0Оладнання, потOчнии рgмUп 9,8

q

9

)плата за оОслуговування приоулицц9,Ur r9Pn
з4.2 59,9 l 75,1

Jплата пос.пуг з повGрки

256,4 29l,3 l l3,6

l89.8
l0

Г*rрчrп на придбання та супровiд програмноm забезпечення, КСЗц

lнше
з l,4 59,б

ll Оплата послуг з перезарядки картридltiв, ToHeplB, вогнегасникrв,

l9,1 з l8,з
6,0, Оплата уrасгt у сешЕарах,

27,9 35,5 |27,2

з 6|,2 l34,8
45,4

4 47,4 250,8
l8,9

5 Вrграти на сJryDкоови вlлрхllлЕнп,, лурчп
2,7

4,7

2,0
,14,1

6 lемельний подаmк та iнше (власнl на.Ф(одження,
|,2 25,5

7 )плата пенi, та iнше (власнi надходження)
l8,0 l50,0

l8
бiiч* 

-nnu.u 
no"rry. Ц.нтра економiчнпх консу,ьтацiй, iнше (власнt l2,c

наlноджоння,

l349,2
l9 lншi виддтки

Усього
1 124,t &1,4

J
,{

{
i
il

]i

,{

]

]{
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ПРОШИТО ТА
ПРОНУМЕРОВАНО
6 (шiсть) АРКУIIIIВ

оловний лiкар КНП


