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Коди
Пiдприсмство Комyнальне некомеDцiйне пiдпDиемство "Ценm первинноi медичноi допомоги м.Бахм,rта" заеДРПОУ 37868949
}пганiзацiйно-ппавова фоома комчнальне пiпппиемgгво lаКоПФГ l50
герrгюрiя м,Бахьтчт за КоАТУУ l 4 l 0300000
)рган управлiння Упоавлiнrя охооони здооов'я Бахмчгськоi MicbKoi Dади заСIIОлУ
Гаrrрь Охорна злоров'я la ЗКГНГ
вид економiчноi дiяльноgгi Зага.пьна медична прaктика и КВЕЛ 86.2l
)диниця вимiру тис.Фн Стандарти звiтностi П(с)БОУ
DopMa власностi Комуна.пьна Стандаоти звiтностi МСФЗ
Кiлькiсть штатних прачiвникiв 290,5

Мiсцезнаходження 84500, Донецькаобласть, м.Бахм}т, вул. О.Сибiрцева l5
Телефон (0627) 44-1 5-бз
Керiвник Головний лiкар Шабалiна С.В.

ФlнлнсовиЙ пллн пцприемствл нл 2020 piK

Найменування покавника Код рядка
Факт

микулою року

Фiнансовий
плая

поточною

року

fLлановий piK
(усьою)

У mму чпслi за квартапами

ll IIl Iv

2 3 4 5 6
,l

8 9
Фiпашсовi татп

Цоходя i BllTpaTH вiд операuiй в oi дiяльн ocTi (леталiзачiя)

Щохiд (вируrка) вiд реалiзацii про,ryкцii (юварiв, робiц посrryг) l00 593, l 413,6 l08,6 35,2 25,2 25,2 2з,0
,цохiд 3 ýюдr(gry Бммутськоi мiськоi отг цiльовою фiнансуванкя на ошIату зарбiтноi плати з
нарахуваннями, магерiа,тiв, медикаментiв, пос,туг(крiм комунальних),комунaшьних посJIугта
анепmипсiiп /КПКв n7l' l I l I

ll0 l 033,1 l 40з"| 3 l 39,8 l 544,1 482,1 400,4 "l12,6

похiд з бюджсrч Бахмtrгськоi Micbkoi отг за uiльовими пIюгDамzlми_ v тoмч числl: l20 780.5 59l,5 l461"9 733. l 509.8 lц.7 74.з
apozpaшu i uенmDалiзованi змоdu боропьбu з mлберкульозом (КПКВ 07 l 2 1 42) l2l 220,2 4l4,0 4l 8,0 з04,5 l04.5 4.5 4.5
Upozpalttui ценпрмiзованi захоdчпрофiлакmuкu ВIЛ-iнфекuiilСНIДу кПКВ 071214з) l22 l9.8 з2.5
|Hlai пооеоалu tпа захоdu ч cdeoi охооонu зdооов'я (КПКВ 07 l 21 52) l23 540.5 l35.0 l 043.9 4)я (| 405_3 l40-2 69_8

Первинва медична допомога наýеленню, що надасться цеtтгрzш,tи первинноi медичноi (медико-
caHiTanHoi) допомоги (КПКВ 071.2lll\ меdччна сйвенuiя. залuш меdччноi сvбвенuii

|24 l б 259,3

Вiдшкодвання вартосri лiкарських засобiв дIя лiкуваllrrя окремиr( з.rхворювань (КПКВ 071.2146) l25 I561,4

,,



l lefl MotlyBHttltr ll0кв1||икп Ко;1 рллка
(Dнкт

миl|уJlо]ý

ФlllЁltý.lBии
lUlшl

по10чною

рку

l llttttlorlи1.1 piK
(ycbortl)

Y ,t,llMy чио.rtl 1|в кDарl.ItJlцми

II пI Iv

2 з 4 5 6 7 8 9
сJryжои здоровя украlни l26 8 750.I з2 431.7 37 l09.8 8 759,0 9 з7з.6 9 458-5 9 5 l8.7

Jалишок коrrггiв вiд Нацiона,rьноi сrryжби здоров'я Украiни на початок перiодч на 0 1.01.2020п, l27 I 35з,5 l lз4.2 5 l0,5 362.6 2l6.| 45.0
наrр<оджещц вiдсоткiв з депозитног0 рахунку l28 ,l l;| ,l2-0

l8,0 l 8.0 l8o l8.0
Зdiйснення захоdiq iз землеусmрою (КПКВ 07 1 7 ] 30) l29 l0.0
UoolBapтlc]b реалiзовано'i продукцii (товарiц робiт, пос.lIчг) l30 21 572-s 36271.7 43 026.з l l 600.5 l0 771.3 l0 262,9 l 0 39r.6Витати на пос.туги, маJерiа,rи та сировину, в т. ч.: l40 I l39.4 l 823,9 l92з;7 48з,з 424;| 5M,l 431.6
zослуzu м еёuчнtlх заклаd iB l41 l 86,3 l 078,6 l 205.0 300,0 245.7 з59.з 300.0
цеduкамецmч па перев'юувсuьнi Matпepiatlu l42 65з,з 5l1.4 446,з l40,0 96. l l24 4 85.8
проdуюпu харчуваннi l43 63,8
,емонm mа мпаснi часlпuнu dо mранспорtпнtм засобiв ]44 ,74 4 60,0 50,0 20,0 25.0 5,0

f,Uчuраl ,f,обuрu пщ aнбsнпuр l45 lбl.б l7з,9 222.4 4з,з 62.9 75,4 40,8
5и,грати на паливG.маgJильнl матерlаJIи l50 390.0 442,2 450.0 l l9,0 l 94.9 94,2 41.9Витати на KoMyHa,TbHi послуги та енерюносii', в т.ч l60 l 033,1 l403,7 2 098.2 858,1 307.6 226,5 706.0
Вumраmu на ел кmроенерziю l61 l84,4 525,9 859.8 269.0 207.9 l75 7 20,1"2
Вumропu н! воdопосmачання лпа воdовidвеdення 162 44,5 86,3 l24,9 зl.7 з1,2 30,2 з 1,8
9utпр аmu на mе tuo посmачслн ня l63 804,2 79 1.5 856, l 449,| зз,2 373,8
?umраmu Hq вuкачку нечасmоm mа вuвiз побуmовuх BidxodiB 164 82.7 2 1.0 20"7 20,6 20-4
) urlчwr. u пц lap uрU U п цu l65 174"] 87.з l4,6 а,8
Ццlрати наоплаry праui l70 1,7 5з4.2 25 486,9 29 бll.,7 7 45 1.0 74ззl ,7 41) о ,l 

295 6
Qiдрахування на соцiальнi заходи l80 з 65-1,4 5 091,2 бlO5з l 537.0 l 532,9 l 5з2,7 l5a,7
Витрати по виконанню цiльових Fрограм l90 780.5 591,5 l461.9 7зз. l 509,8 |44,,| 74.зJnrPorn по ýlлшкUлуЕанн] BaPlUcll JlIKapcbкиx засоо|в д,lя лlкування окDемих захвоDювань l9l l561,4
DиlраIи, що здlиснюютьСя дlя пlдгримаНш оо'екта В робочому cтaнi (проведенrrя ремонry,
технiчного ог,rяду, ц9гляду, обслуювування Toulo) 200 l2,1,3 307,5 96,7 24,з 24,2 24,2 24,0
Амортизацiя 210

224.5
Iншi витати (рзшифрувати)
Ддri "i.цЙЙЙ "Бчr",l rоrу *"n i

77п l з49.2 l l24.8 l 278,8 з94,7 344,1 зl5,5
2з0

сшрапu на канцmоварu, оФrcне пршаОdя mа усlпаrпкування 231
зulпраtпu на спрмовi по9лрч 2з2
зtапраtпu на прudQмня па cylpoBid проерамноео забезпечення Zfi
7utпраtпu на слуJсбовi вidряdэюення 2з4
зulпраtпu на зв'язок mа iнпернеm 235
lumрсопu на оплаmу працi 236
, rUрш)Бцннх нц сацlшaьн l 2з7
ltлпраtпu на обслуzовуваltня ореmеxшinu 238
?ulпрсопu на кульmурно-масовi заtоdu 239
шортизацlя 250
юридичнi та нотарiадьнi послуги 26о
зитрати на охороЕу працI та нzвчаннJl працiвникiв z70
lншl адмIнlстративнi витрати (розшифрувmи) 280
Iншi доходи вiд операuiйноi дiяльностi, в т.ч.: 290
doxid Bid операцiйноi оренdu акmuвiв 29l
)oxid вid ремiзацii необороlпнrlх акtпавiв 292
Iншi витрати вiд операцiйноi дiяльностi (розшифрувати) 300

слА,,.8пл"-*.лл _.



Фlнrнооlнl
плtн

поточнопо

року

У tому чнолl il rrtрmлaмr

29 бl1,7 7 4зз.|

II. Iпвестпцiйпа дiяльrriсгь
вй iнвеgrицiйноi дiяльностi, у т.ч
з мiсцевою бюджету цiльового Фiнarнсувilнt{я по *апiтаliнr* видатках
з бласноm бюджегу цiльовоro фiнансування по капiта.гlьних видаткФ(

кацiя (добудов4 дообладнання, реконструкцiя) основних засобiв

lv. Фlнrнсовr дlяльнiсть
вiд фiнансовоi дiяльносгi за зобов'язаннями. ч т. ч.:

вiд фiнансовоi дiяльностi за зобов'язаннями, у т. ч.:

Головшпй лiкар Комунального шекомерrliйного пiдпрпемствl
"ЦсптD пеDвяпноi меднчвоiдопомогп м.Бдхмrгга',

(посала) С.В.Шаба.пiпа

'" _rj

),. #iфцЬfllщ.ф-*

(iнiцiали, прiзвище)



д€ фiFrнФэв ffi.E,
lшформrulя

до фIнrшсового плдну на 2020 plK
Комунальне некомерцiйне пiдприемство "Щенгр первинноi медичноi допомоги м.Бахмуга"

(ш.itrlerryBш пiдтриемш)
l..Щrпi про пiдпрпсмство, персонiJI тl вптрдтп lla оплаry працi
зага,lьна пlд

Наймекування показника Фm rш{улого року
Фiшсовrfrш
пшWоmDоý tЬшовшl рiк

Пшовrd piK ло
фiшсового шлry ш

Плшовld pix до факry
rддrчлоrо оош. 96

2 4 5 6

Середвя кiлькigгь прапiвппкiв (rггатних прачiвникiв. зовнiшнiх сумiсникiв та прачiвникiв.
цо працюють за цивiльно-правовими доюворzlми), у тому чяслi: 307,75 270,15 287,0( 10б,0 93J

Керiвник l,( l,( l,( l00,0 l00,0
кеDlвнии скJIад 4.с 4.с 4_с l00,0 l00,0
пiкаDi (в т.ч 0i25cT по платним медичним пос:ryгам) 40,25 зl 27.25 86.5 67.,l

лiкарi загальноi прzlктики - сiмейнi лiкарi (в т.ч 0,25ст по плагним мед. пос.тугам, 0,75ст._
бюджет Бачrчтуг. MicbKoi ОТГ)

21,75 21,75 2з,25 106,9 l06,9

l44,25 |21,z5 l з2,50 l09,3 9l,9

молодлий медичний персонtц (в т.ч .1,5 ст.- бюджgг Бахмуг. MicbKoi ОТГ ) l6.5 18.с 21.7 5 l20.8 lз 1.8

iнший персонал ( в т.ч 0,25ст, по плагним медичним послуttlм, 0,75 ст. - бюджег БФff\,l}т.

MicbKoi ОТГ )
58,25 5 l,c 55,0с l 07,8 94,4

эпецiа,тiсти (в т.ч. 0,25gг. по платним медичним посrryгам) 21.75 22.25 )) 11 l00.0 l02.3
Фонд опллтн прдцi, тпс. грн, у тому чпс.пi: l7 5342 25 486.9 29 бll 1162 tбt,9
(еоiвник 240.| 471.4 549,( l l6,6 т28,9
(ерiвниЙ склад 599.5 l099.б l з50,1 22.8 225,2
liKapi (в т.ч 9,0 тис,mн. по платним медичним пос,пугам) 2 777,2 4,126,з 4 425.| 9з,6 l59.з
liKapi загальноi практики - сiмейнi лiкарi (7,3 тис.грн. по платним медичним послугам) l 586.( зб54,( 4 076,j l l1,5 256,9

фахiвцi з базовою та неповною вищою освiтою (в т-ч- l2,1 тис.грн. по платним медичним
пос.ггчгам)

7 425,i 9258,, l l 582,( l25, l l56,0

молодший медичний персонал 778.2 97 |.с l 420.1 I46.2 l82.5
iнший персона,ч ( в т.ч 7,4 тис.по платним медичним посrryгам) 2 бl9.7 2915.( 3 5 l0.( |20.4 l34.0
;пецiалiсги (в т,ч.7,4 тис.грн.по платним медичним пос,тугам) l 507,2 2з90,2 2 696,i l l2,8 l78,9
Внтратп на оплаry працi, тпс. грн, у тому числi: l7 534,2 25486,9 29 6|1,7 11б2 lб8,9
(епiвник 240,| 471,4 549,( l l6,6 228.9
(ерlвЕии скJIад 599,5 l099,6 1 з50_1 l22.8 225.2
лiкарi (в т.ч 9,0 тис.грн. по платним медичним пос"тугам) 2 77,7,2 4726_з 4 425,1 9з,6 ! 59,3
пiкарi загальноi практики - сiмейнi лiкарi (7,3 тис.грн. по платним медичним пос.гryгам) I 586,( з654,6 4 076,5 ll1,5 256,9

фахiвцi з базовою та неповною вищою освiтою (в т.ч. l2,I тис.грн. по платним медичним
посrryгам)

7 425,,, 9258,2 l I 582,б l25,1 l5б,0

молодший медичний персонал 778,, 971.6 l420,5 46,2 l82,5
iнший персонал ( в т.ч 7,4 тис.по платним медичним послугам) 2 бl9,i 29l5,( 3 5 l0,6 2о_4 l34,0
:пецiшiсти (в т.ч.7,4 тис.грн.по IuIаfним медичним пос.пугам) l 507,2 2з90,, 2 696,7 l2,8 l78,9
Серсдньомiсячнi внтратп на оплату працi одltого працiвппка (грн), усього, у тому чпслi: 4 74а 7 84! 8 598 09,б l8r l
Керiвник 20 00t з9 28э 45 800 l6,6 228,9
(еDlвнии скJlaш L2 49( 22 90I 28l2,1 22.8 11( 1

]lKaDl 5 75( 12 50: lз 532 08.2 2з5.4
Ilkapl загальноl практики _ сlмеинl лlкарl 6 о79 14 00, l4 бl1 и.3 240.4

Ьахiвцi з базовою та неповною вицою освiтою 4 29с 6 збз 7 285 14.5 lб9.8
молодший медичний пеDсонал з 9зс 4 498 5 44з 21,0 138,5

iнший порсонал з 748 4 76з 5 зlý ll _7 l4l,9
]пешапlсти 5 775 8 952 l0 l0( l2,8 l74,9 'j

-"лД*Дщltь--_



2. Витрlтп, повlяllшl в впlсористiппям BJllcHпx сJt5пtбовпх rвтомобlлlв (рялок tS0)

f,. ДreрФа Krliшbвrt iЕвсстrцil

4. Кдliшьrc будьrrцDо (рщок sII)

у тому чиФl и ýаlгшдш у фму чиФl за mаргцаw у Фriу чrшl ш юqпшаш

вст8яовленш одного лiфry-пiдйомшм у булiвлi
полiмiнiкi по вулО.Сбiрчева,l5 у

ПсрвiФs балщФш
BapTim ввиеIш
пqryжоФй па

почаок Фщовоm
року

tяФормщiя цодо прeшо-кошорисноi
докумешщii (Еш розроблФня,

зmерц*я4 у pвi зsтвершЕя
зшшчпи орш, ямм зшерщфо, та

вiдовiшffй доlvмеm)

,IloKyMem, шм итверщешй ткryл флови,
iз занач*ням оргаrу, Krd йоm поюдш

лit}гу-пiдйошиre у будiшi
по вул.о Сбiрцевg,l5

у с,ЬшЬське,
2, Баюrуrськоrc району

Ns
зlа Марка PiK випуску Мсга використання

Вицlати, усюго грн

фкг
мшлого mш

фiнансовий план поточного
Iюкч

ГIлановий piK
пmочною pot<y, 96 Wtrулою polq, О/о

l 2 3 4 5 б 7 t 9

l БАз-Ао81.10 20l5 Персувна м€дlfiна амбулатOрiя з мсдtl.lним
)бладнан}rям для оftJryговування нафленlя 7 983 3 00( з 00с l00,0 з7,6

2 ЕтАлон т-7lз_3l 201з
Псрсувна мелична амбулаюрiя з медичним
0бладнанням (кабiнст ДагностиtIний рухомий
флюорографiчний) лля обсrryговувilння насюлсн}ul

|2 647 l0 000 l0 000 l00,0 ,79,1

J уАз-39б2 200l fuя транспорryвання лежачих хворж 19 070 l 500 l 50( l00,0 7q
4 уАз-3303 01 l989 Для господарських потр€б l9 68( 3 500 з 50( l00,0 l 7,8

5
вАз -2lзl00 (l2
автомобiлiв) 20l2 .Щля мсдичнtо< поlреб: обсл}товуванRя викпикiв на

цому, транспортуван}Ul медикамсtrгiв, пр€курсорiв, зз0 5l 424200 4з2 00с 10l,8 l30,7

Усього 389 896 442 200 450 000 l0l,E l l5.4



5. Iпшi вlтратт (рsдок 220)

Ns
зlп Впре,

l
фе

@IlулоD рry фщовяй шш поmqоло polry ГLлшовий piK
Пщховiй рil до шФry

пmочноrc року, Уо

ГLпшомй piк до фаrrу
wrrулою рху, %]

484,5
248,5 l5l,5

6

б1,0 з l,з
2

3

Ппипбя--о .rvd..l lчr9рпUl, мЕличноI техНlки, МатЕрiалiв докомп.технiки та iншс (у тч. по Оюдtету Вйй"Т.Б отг- zz,зrис.грн.) l02,
45,9 8з, I l8 1,0 8l,4

0.0
35, l

4 65,6 l 86,9

7,2 l04,5 l90,55 гехогляд транспоптч I 82,3 2 645,8

6
0,0

з l5,8
z7,з з0? з

76,8 33,37 43,4 I0,5у, uЁуванtlя приOудинковоi териmрii
8 ф l56,1
9

BrrФaTl на поилбанпо з4,2
59,9 l04,0

425,6

з0/

256,4 291,з

17з,6 304, l
l0 l46,| l66,clI
2 5I-0 96,tt9, I 11

56J
з,1,7lз 35,5 t20,0

|4 l58,0 201,1

l5 l8,9
0,0 nn

85,9
lб )7 l8t,2 4ý4 ý

2,U
90,0

1,|
)rrлата посrryг Цекmа 4 а 1,2

0,0

66,

l2,0 I8,0

I00,0 25,5

Усього 0,0
6. IEщi щмiri.т{тЕвЕi .sтsfr (р{дф 2t0)

l 349,2 r l24J l 27Е,8 113,7 94J

Г[лмовий piK до roиroi
пФочвоrc ро{у, %

ГLпщовий piк до rsдrг,
шнуrоФ porg, О/о

Головний лiкар Комунального некомерцiйноrо пiдприемсгва"I|eHTp первипноI медично[допомог" ;;;;;;;;l'

r:,i

fi
li]l

i]

ii

/

св.шдбалiна
(iнfцiали, ,]рiзвrflцФ
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