
Проект рішення 

 

від  «10» лютого  2023 р                                                                                  №4931 

 

Про затвердження змін №4 фінансового 

плану підприємства на 2022 рік                

Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано -

Франківської області 

 

 

 

          Відповідно до ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

керуючись ч.10 ст. 78, ст. 75, 77 Господарського кодексу України, Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного 

підприємства «Бурштинська центральна міська  лікарня» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області, затвердженого рішенням міської ради від 10.01.2020 року №04/87-20 

та прийнятого рішенням міської  ради від  24.12.2021 року №01/25-21 «Про бюджет 

Бурштинської міської територіальної громади на 2022 рік», міська рада 

вирішила: 

1. Затвердити: 

            1.1. Зміни №4 Фінансового плану підприємства на 2022 рік Комунального 

некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області (додається). 

2. Відповідальність за показники фінансового плану зі змінами підприємства на 2022 

рік покласти на виконуючу обов’язки директора Комунального некомерційного 

підприємства «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської 

ради Івано-Франківської області Наталію Сачинську. 

3. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання даного рішення 

покласти на  виконуючого обов’язки директора КНП ««БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Наталію Сачинську.  

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Володимира Чуйка. 

  

 

Міський голова                                                                                          Василь  АНДРІЄШИН 

 



 

 

 

Автор проекту:  

   

В.о. директора  

КНП «БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»              Наталія САЧИНСЬКА 

 

Погоджено: 

Заступник міського голови                                                                            Володимир ЧУЙКО 

              

  

Начальник фінансового відділу міської ради                                              Ольга ПЕТРОВСЬКА 

 

Юридичний  відділ                                                                                     Марія МИХАЙЛИШИН 

 

Загальний відділ                                                                                             Марія ЯЦИК 

 

Секретар ради                                                                                                 Роман ІВАНЮК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської  ради 

“Про затвердження зміни  №4 до фінансового плану   

  на  2022 рік”  

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА 

МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області. 

        Фінансовий план підприємства на 2022 рік КНП "БУРШТИНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  МІСЬКА 

ЛІКАРНЯ"  розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням 

Бурштинської міської ради від 26 травня 2021року № 21/12-21 та відповідних законодавчих 

актів в галузі охорони здоров’я. Внесені зміни згідно затвердженого рішення міської ради 

від 23.12.2021року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 

2022рік», та згідно укладених договорів із Національної служби здоров’я України. 

         Джерелами доходів підприємства є: 

1. Фінансування  з Національної служби здоров’я України згідно договору № 1164-Е122-

РООО, Договору № 1164-Е122-РООО /01, Договору № 1164-Е122-РООО /02, що діє на 

підставі Положення про Національну службу здоров’я України, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року №1101. 

2.Фінансування з місцевого бюджету. 

3. Власні надходження  підприємства. 

4. Благодійні надходження. 

План Доходів підприємства із змінами на 2022 рік 

Ряд. 100. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) - 62622,6 тис. грн.  

І квартал – 22817,9 тис. грн.; ІІ квартал – 15918,4 тис. грн.; ІІІ квартал – 14376,9 тис. грн. ; ІV 
квартал – 9509,4 тис. грн.; 

Ряд. 101.  Запланований дохід від надходження коштів за договором  НСЗУ – 51125,7 
тис. грн. 

І квартал – 17118,6 тис. грн.; ІІ квартал – 14758,9 тис. грн.; ІІІ квартал – 10812,0 тис. грн. ; ІV 
квартал - 8436,2 тис. грн.; 

Ряд. 110.  Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 11496,9 тис. грн.  
І квартал – 5699,3 тис. грн.; ІІ квартал – 1159,5 тис. грн.; ІІІ квартал – 3564,9 тис. грн. ; ІV 
квартал – 1073,2 тис. грн.. 
Ряд. 112. Програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2386,6 
тис. грн. (в тому числі  ряд. 112.1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1773,7  тис. 
грн..) 
І квартал – 934,6 тис. грн.; ІІ квартал – 523,5 тис. грн.; ІІІ квартал – 324,5 тис. грн. ; ІV квартал -
604,0 тис. грн. 



Ряд. 113.  Програма централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 0,0 тис. грн.  
IV квартал – 10,0 тис. грн кошти знято, та перенаправлено на придбання медикаментів.(ряд. 
115.1) 
Ряд. 114. Програма централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції СНІД – 5,2 тис. грн. 
IV квартал – 4,8 тис. грн. кошти знято, та перенаправлено на придбання медикаментів. (ряд 
115.1) 
Ряд. 115. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Загальний та спеціальний фонд) 
Разом –  3845,3 тис. грн.  
І квартал – 1182,4 тис. грн.; ІІ квартал – 344,0 тис. грн.; ІІІ квартал – 1256,5 тис. грн.; ІV квартал 
– 1062,4 тис. грн; 
Ряд. 115.1. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. в т.ч. Соціальне забезпечення –  
1769,9 тис. грн.  
І квартал – 845,0 тис. грн.; ІІ квартал – 94,0 тис. грн.; ІІІ квартал – 268,8 тис. грн.; ІV квартал – 
562,1 тис. грн; 
Ряд. 116. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Капітальний ремонт приміщення 
приймального відділення для влаштування комп’ютерного томографа КНП «Бурштинська 
центральна міська лікарня») - 86,5 тис. грн. 
I квартал - 87,4; IV квартал – знято кошти в сумі 0,9 тис. грн., та перенаправлено на 
здійснення ТН по збільшенні точок споживання кисню (22 точки). 
Ряд. 117. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Виготовлення кошторисної 
документації по кисневій станції, яка фінансується з держбюджету (субвенція) - 45,0 тис. 
грн. 
I квартал – 45,0 тис. грн.; 
Ряд. 118. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Капітальний ремонт приміщення 
пологового  відділення) – 0,0 тис. грн.;  
I квартал – 56,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 56,0 тис. грн., та перенаправлено на 
придбання медикаментів (ряд. 115.1) 
Ряд. 119. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Станція моніторингу для відділення 
екстреної медичної допомоги) - 148,9 тис. грн. 
І квартал – 149,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 0,1 тис. грн., та перенаправлено на 
здійснення ТН по збільшенню точок споживання кисню (22 точки). 
Ряд. 120. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Поточний ремонт приміщення 
харчоблоку) - 337,7 тис. грн. 
III квартал – 337,7 тис. грн.; 
Ряд. 121. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Підведення посиленої 
електромережі) - 350,0 тис. грн. 
III квартал – 350,0 тис. грн.;  
Ряд. 122. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Технічні системи забезпечення 
медичним киснем (22точки) - 300,0 тис. грн. 
III квартал – 300,0 тис. грн.; 
Ряд. 123. Придбання основних засобів (комп'ютерна техніка) - 0,0 тис. грн. 



II квартал – 250,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 250,0 тис. грн., та перенаправлено 
на придбання медикаментів (ряд. 115.1) 
Ряд. 123.1. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Благоустрій внутрішнього дворика 
по вул. Шухевича, 15) – 40,0 тис. грн. 
IV квартал – 40 тис. грн.; 
Ряд. 123.2. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Придбання ОЗ – реабілітаційна 
клітка та аксесуари до неї) – 120 тис. грн. 
IV квартал – 120 тис. грн.; (перехідне фінансування на 2023р.) 
Ряд. 123.3. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Облаштування пункту обігріву) – 
199,0 тис. грн. 
IV квартал – 199,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 199,0 тис. грн. та перенаправлено 
на придбання медикаментів в сумі 99,5 тис. грн., паливо – 99,5 тис. грн. (ряд 123.4) 
Ряд. 123.4. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Медикаменти, паливо) – 199,0 тис. 
грн. 
IV квартал – 199,0 тис. грн.; 
Ряд. 123.5. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Аварійна заміна дашка) – 49,9 тис. 
грн. 
IV квартал – 49,9 тис. грн.; 
Ряд. 123.6. Інші програми та заходи у сфері Охорони здоров’я. Комплексна програма 
«Здоров’я населення Бурштинської ОТГ 2021-2025рр. (Благоустрій прибудинкової території 
інфекційного корпусу) – 398,4 тис. грн. 
IV квартал – 398,4 тис. грн.; (перехідне фінансування на 2023р.) 
Ряд. 123.7. Заходи з енергозбереження (Виготовлення проекту оптимізації роботи системи 
теплопостачання будівлі КНП «БЦМЛ» з впровадження заходів з енергозбереження (ІТП) – 
49,9 тис. грн. 
IV квартал – 49,9 тис. грн.; (перехідне фінансування на 2023р.) 
Ряд. 124. Субвенція з державного бюджету щодо системи централізованої подачі кисню у 
закладах охорони здоров’я – 688,8 тис. грн. 
І квартал – 688,8 тис. грн.; 
Ряд. 126. Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній на території   
лікарні – 2245,2 тис. грн. 
I квартал – 2873,5 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 628,3 тис. грн., та перенаправлено 
398,4 тис. грн. на благоустрій прибуд. території інфекційної корпусу, 229,9 тис. грн. повернуто 
в бюджет Бурштинської міської ради. 
Ряд. 127. Заходи від підтоплення та затоплення - поточний ремонт покрівлі господарського 
приміщення – 0,0 тис. грн. 
II квартал – 292,0 тис. грн.; III квартал – знято кошти в сумі 292,0 тис. грн., та перенаправлено 
на поточний ремонт господарського корпусу (ряд. 135.) 
Ряд. 128. Природоохоронні заходи (енергозберігаючі вікна станції швидкої допомоги) -  
49,6 тис. грн. 
III квартал – 49,6 тис. грн.; 
Ряд. 129. Природоохоронні заходи (роботи по заміні труби заді інфекційного відділення) -
38,7 тис. грн. 
III квартал – 38,7 тис. грн.;  
Ряд. 130. Природоохоронні заходи (аварійна заміна трубопроводів на попередньо 
ізольовані труби) - 199,6 тис. грн. 



III квартал – 199,6 тис. грн.; 
Ряд. 131. Всього по видатках, пов’язаних із наданням підтримки внутрішньо переміщеним 
та/або евакуйованим особам - 1988,0 тис. грн.  
III квартал – 1988,0 тис. грн.; 
Ряд. 132. Видатки, пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або 
евакуйованим особам (Поточний ремонт хірургічного відділення для ВПО) - 275,0 тис. грн. 
III квартал – 275,0 тис. грн.; 
Ряд. 133. Видатки, пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або 
евакуйованим особам (Матеріали для ремонту інфекційного відділення для ВПО) –  
75,0 тис. грн. 
III квартал – 75,0 тис. грн. 
Ряд. 134. Видатки, пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або 
евакуйованим особам (Поточний ремонт акушерського відділення для ВПО) –  
547,4 тис. грн.  
III квартал – 547,4 тис. грн.; 
Ряд. 135. Видатки, пов’язані із наданням підтримки внутрішньо переміщеним та/або 
евакуйованим особам (Поточний ремонт санвузлів, поточний ремонт господарського 
корпусу) - 590,6 тис. грн. 
III квартал – 590,6 тис. грн.; 
Ряд. 136. Ремонт акушерського відділення - 500, 0 тис. грн. 
IV квартал – 500,0 тис. грн.; 
Ряд. 290. Інші доходи від операційної діяльності -  1423,3 тис. грн.  
І квартал – 414,1 тис. грн.; ІІ квартал – 415,2 тис. грн.; ІІІ квартал – 409,2 тис. грн.; ІV квартал – 
184,8 тис. грн.; 
Ряд. 291. Дохід від операційної оренди активів – 17,0 тис. грн. 
І квартал – 4,0тис. грн.; ІІ квартал – 4,0 тис. грн.; ІІІ квартал – 4,7 тис. грн.; ІV квартал – 4,3 тис. 
грн.; 
Ряд. 292. Дохід від реалізацій платних послуг – 1222,0 тис. грн.  
І квартал – 400,8 тис. грн.; ІІ квартал – 339,2 тис. грн.; ІІІ квартал – 353,3 тис. грн. ; ІV квартал -
128,7 тис. грн.;  
Ряд. 293. Дохід від відшкодування ком. послуг орендарями - 184,3 тис. грн.  
І квартал – 9,3 тис. грн.; ІІ квартал –72,0 тис. грн.; ІІІ квартал – 51,2 тис. грн.; ІV квартал - 51,8 
тис. грн.;  
Ряд. 500. Доходи від благодійної (гуманітарної) допомоги в капітальних інвестиціях - 
13757,7 тис. грн. 
II квартал - 1026,1 тис. грн.; III квартал - 3883,9 тис. грн.; IV квартал – 8847,7 тис. грн.; 
Ряд. 502. Амортизація разом (дохід) -  4483,9 тис. грн.  
І квартал – 1057,3 тис. грн.; ІІ квартал – 1058,7 тис. грн.; ІІІ квартал – 1187,1 тис. грн. ; ІV 
квартал - 1180,8 тис. грн.; 
Ряд. 600. Доходи від фінансової діяльності – 1928,5 тис. грн.  
І квартал - 86,7 тис. грн.; II квартал - 850,5 тис. грн.; III квартал - 652,0 тис. грн.;  
В тому числі,  
Ряд. 611. Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі - 1927,0 тис. грн.;  
I квартал - 86,7 тис. грн.; II квартал - 850,5 тис. грн.; III квартал - 650,5 тис. грн.; 
IV квартал – 339,3 тис. грн.; 
Ряд. 612. Благодійні внески перераховані на рахунок банку - 1,5 тис. грн.  
IІI квартал – 1.5 тис. грн.; 
 
Разом заплановано доходу:  83876,7 тис. грн.  
Ряд. 100 + Ряд. 290. + Ряд. 500. + Ряд. 502.+ Ряд. 600.   
    



 
План витрат підприємства із змінами на 2022рік.  
 
Ряд. 137. Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) – 62622,8 тис. грн.  
І квартал – 22593,0 тис. грн.; ІІ квартал – 16320,2 тис. грн.; ІІІ квартал – 14390,6 тис. грн.; ІV 
квартал - 9318,9 тис. грн.;  
Ряд. 138. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ – 
51125,7 тис. грн.  
I квартал – 16893,7 тис. грн.; II квартал – 15155,8 тис. грн.; III квартал – 10739,9 тис. грн.; IV 
квартал - 8336,3 тис. грн.; 
В тому числі, 
Ряд. 139. Оплата праці – 38481,6 тис. грн. 
I квартал – 11790,7 тис. грн.; II квартал – 11533,5 тис. грн.; III квартал – 8487,1 тис. грн.; 
IV квартал - 6670,3 тис. грн.; 
Ряд. 140. Нарахування на заробітну плату ЄСВ – 8224,0 тис. грн.  
I квартал – 2698,5 тис. грн.; II квартал – 2477,9 тис. грн.; III квартал – 1859,3 тис. грн.; 
IV квартал – 1188,3 тис. грн.; 
Ряд. 141. Предмети, матеріали інвентар – 238,0 тис. грн.  
I квартал – 54,4 тис. грн.; II квартал – 17,6 тис. грн.; III квартал –15,0 тис. грн.; 
IV квартал - 151,0 тис. грн.; 
Ряд. 142. Паливо мастильні матеріали – 51,0 тис. грн. 
I квартал – 15,0 тис. грн.; II квартал – 55,0 тис. грн.; III квартал – знято кошти 10,0 тис. грн.; 
IV квартал – знято кошти в сумі 29,0 тис. грн., та переведено на придбання матеріалів. 
Ряд. 143. Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 2991,0 тис. грн.  
I квартал – 2000,0 тис. грн.; II квартал – 620,3 тис. грн.; III квартал – 186,5 тис. грн.; 
IV квартал - 184,2 тис. грн.; 
Ряд. 144. Продукти харчування – 451,1 тис. грн. 
I квартал – 195,1 тис. грн.; II квартал – 80,0 тис. грн.; III квартал – 50,0 тис. грн.; 
IV квартал - 126,0 тис. грн.; 
Ряд. 146. Плата інших послуг (крім комунальних) – 617,2 тис. грн.  
I квартал – 140,0 тис. грн.; II квартал – 305,2 тис. грн.; III квартал – 126,5 тис. грн.; 
IV квартал - 45,5 тис. грн.; 
 
В тому числі, 

 
Ряд. 147. Послуги з оренди кисневих балонів – 47,0 тис. грн. 
                  I квартал – 11,0 тис. грн.;  II квартал – 16,0 тис. грн.; III квартал – 10,0 тис. грн.; 
                  IV квартал – 10,0 тис. грн.; 
Ряд. 148. Послуги з охорони – 18,0 тис. грн. 
                  I квартал – 4,5 тис. грн.;  II квартал – 4,5 тис. грн.; III квартал – 4,5 тис. грн.; 
                  IV квартал – 4,5 тис. грн.; 
Ряд. 149. Послуги зв’ язку – 23,3 тис. грн. 
                  I квартал – 3,2 тис. грн.;  II квартал – 8,1 тис. грн.; III квартал – 6,0 тис. грн.; 
                  IV квартал – 6,0 тис. грн.; 
Ряд. 150. Технічне обслуговування мед. обладнання – 52,2 тис. грн. 
                  I квартал – 10,5 тис. грн.;  II квартал – 20,7 тис. грн.; III квартал – 10,5 тис. грн.; 
                  IV квартал – 10,5 тис. грн.; 
Ряд. 151. Технічне обслуговування ліфта – 23,2 тис. грн. 
                  I квартал – 5,2 тис. грн.;  II квартал – 6,0 тис. грн.; III квартал – 6,0 тис. грн.; 
                  IV квартал – 6,0 тис. грн.; 
Ряд. 152. Утилізація медичних відходів – 0,0 тис. грн. 
                  I квартал – 23,1 тис. грн.;  II квартал – 17,4 тис. грн.; III квартал – 17,0 тис. грн.; 
                  IV квартал – знято кошти в сумі 57,5 тис. грн.; 



Ряд. 153. Інші поточні видатки, послуги банку, переоформлення ліцензії, експертний  
                  висновок – 223,5 тис. грн. 
                  I квартал – 25,0 тис. грн.;  II квартал – 175,0 тис. грн.; III квартал – 15,0 тис. грн.; 
                  IV квартал – 8,5 тис. грн.; 
Ряд. 154. Витрати на супровід програмного забезпечення (Хелсі) – 230,0тис. грн. 
                  I квартал – 57,5 тис. грн.;  II квартал – 57,5 тис. грн.; III квартал – 57,5 тис. грн.; 
                  IV квартал – 57,5 тис. грн.; 

 
Ряд. 155. Капітальні інвестиції – 71,8 тис. грн.  
(Основні засоби - 39,4 тис. грн. (Апарати зовнішньої фіксації стегна), інші необоротні 
матеріальні акти - 26,9 тис. грн. (Електронні ключі для лікарів) - 15,3 тис. грн., кисневий 
датчик для апарату ШВЛ - 8,0 тис. грн., датчик для монітору 2 шт. - 3,6 тис. грн., апарати для 
вимірювання тиску - 5 шт., пульсоксиметри - 5 шт. - 5,5тис. грн.) 
II квартал – 66,3 тис. грн.; III квартал – 5,5 тис. грн.; 
Ряд. 158. Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм – 11496,9 тис. грн.  
I квартал – 5699,3 тис. грн.; ІІ квартал – 1164,4 тис. грн.; ІІІ квартал – 3650,7 тис. грн.;  
ІV квартал – 982,6 тис. грн..  
Ряд. 160. Відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 612,9 тис. грн. 
ІV квартал – 612,9 тис. грн.; 
Ряд. 164. Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1229,6 тис. грн. 
I квартал – 688,8 тис. грн.; IV квартал - 540,8 тис. грн.;  
Ряд. 166. Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 1773,6 тис. грн. 
І квартал – 934,6 тис. грн.; ІІ квартал – 528,4 тис. грн.; ІІІ квартал – 324,5 тис. грн.;  
ІV квартал – знято кошти в сумі 13,8 тис. грн.,  
В тому числі,  
Ряд. 167. Витрати на електроенергію – 747,8 тис. грн. 
I квартал – 170,0 тис. грн.; II квартал – 132,0 тис. грн.; III квартал – 132,0 тис. грн.; 
IV квартал – 313,8 тис. грн.;  
Ряд. 168. Витрати на водопостачання та водовідведення – 453,1 тис. грн.  
I квартал – 138,0 тис. грн.; II квартал – 141,0 тис. грн.; III квартал – 132,0 тис. грн.; 
IV квартал - 42,1 тис. грн.; 
Ряд. 169. Витрати на природній газ – 72,3 тис. грн.  
I квартал – 18,0 тис. грн.; II квартал – 18,0 тис. грн.; III квартал – 18,0 тис. грн.; 
IV квартал - 18,3 тис. грн.; 
Ряд. 170. Витрати на теплопостачання  - 440,6 тис. грн. 
I квартал – 596,1 тис. грн.; II квартал – 220,0 тис. грн.; III квартал – 30,0 тис. грн.; 
IV квартал – знято кошти в сумі 628,9 тис. грн., та переведено на оплату ЄСВ 612,9 тис. (ряд. 
160) та 10,0 тис. грн. перенаправлено на викачку нечистот. 
Ряд. 171. Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 59,9 тис. грн..  
I квартал – 12,5 тис. грн.; II квартал – 17,4 тис. грн.; III квартал – 12,5 тис. грн.; 
IV квартал - 17,5 тис. грн.;  
Ряд. 172. Виплати  пільгових пенсій – 97,4 тис. грн. 
I квартал – 37,5 тис. грн.; II квартал – 37,5 тис. грн.; III квартал – 22,4 тис. грн.; 
Ряд. 173. Інші витрати населенню - пільгові рецепти – 277,0 тис. грн.;  
I квартал – 66,5 тис. грн.; II квартал – 56,5 тис. грн.; III квартал – 120,0 тис. грн.; 
IV квартал - 34,0 тис. грн.; 
Ряд. 174. Програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 0,0 тис. грн.;  
I квартал – 10,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 10,0 тис. грн., та перенаправлено на 
придбання медикаментів ; 
Ряд. 175. Програма централізовані заходи профілактики ВІЛ – інфекції СНІД – 5,2 тис. грн. 
I квартал – 10,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 4,8 тис. грн., та переведено на 
придбання медикаментів ;  



Ряд. 176. Інші витрати  – 1088,4 тис. грн.  
I квартал – 52,2 тис. грн.; III квартал – 1199,9 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 163,7 
тис. грн.; 
Ряд. 177. Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 
(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування, ТО газового 
обладнання тощо) – 48,7 тис. грн.  
I квартал – 52,2 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 3,5 тис. грн. та переведено на 
проведення ТН по збільшенні споживання кисню (22 точки). 
Ряд. 178. Повірка медобладнання - 65,2 тис. грн. 
III квартал – 65,2 тис. грн.; 
Ряд. 179. Перевезення гуманітарної допомоги - 147,0 тис. грн. 
III квартал – 147,0 тис. грн.; 
Ряд. 180. Поточний ремонт приміщення харчоблоку - 337,7 тис. грн.,  

Технічне переоснащення електромережі - 139,1 тис. грн. 

Влаштування 2 вузлів обліку електромережі - 27,6 тис. грн.  

Виготовлення проектної документації по електромережі - 21,3 тис. грн. 

III квартал – 337,7 тис. грн.; 
Ряд. 181. Підведення посиленої електромережі - 350,0 тис. грн. 

III квартал – 350,0 тис. грн.; 
Ряд. 182. Технічні системи забезпечення медичним киснем (22 точки) - 300, 0 тис. грн. 

III квартал – 300,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 300,0 тис. грн. та переведено на з 
загального фонду в спеціальний фонд (ряд. 188.2.) 
Ряд. 182.1. Благоустрій внутрішнього дворика – 40 тис. грн. 
IV квартал – 40,0 тис. грн.; 
Ряд. 182.2. Ремонтні роботи (аварійна заміна дашка) – 49,9 тис. грн. 
IV квартал – 49,9 тис. грн.; 
Ряд. 182.3. Облаштування пункту обігріву – 199,0 тис. грн. 
IV квартал – знято кошти в сумі 199,0 тис. грн. та переведено на придбання медикаментів 
99,5 тис. грн., придбання палива 99,5 тис. грн.; 
Ряд. 182.4. Заходи з енергозбереження (Виготовлення проекту оптимізації роботи системи 
теплопостачання будівлі КНП «БЦМЛ» з впровадженням заходів з енергозбереження (ІТП) 
– 49,9 тис. грн. 
IV квартал – 49,9 тис. грн.; 
Ряд. 182.5. Виготовлення проекту оптиміз. роботи системи теплопостачання будівлі (ІТП) – 
49,9 тис. грн. (перехідне фінансування 2023р.) 
Ряд. 183. Капітальні інвестиції  – 6313,2 тис. грн.  
I квартал – 3899,7 тис. грн.; II квартал – 542,0 тис. грн.; III квартал – 1983,9 тис. грн.; 
IV квартал – знято кошти в сумі 112,3 тис. грн. 
В тому числі, 
Ряд. 184.  Придбання (виготовлення) основних засобів. (Станція моніторингу для 
відділення екстреної медичної допомоги) – 148,9 тис. грн. 
I квартал – 149,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 0,1 тис. грн. та переведено на ТН по 
збільшення споживання кисню (22 точки) 
Ряд. 185. Капітальний ремонт приміщення приймального відділення для влаштування 
комп’ютерного томографа - 86,5 тис.грн.  
I квартал – 87,4 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 0,9 тис. грн. та переведено на ТН по 
збільшення споживання кисню (22 точки) 
 
Ряд. 186. Капітальний ремонт пологового відділення-  0,0 тис.грн.   



I квартал – 56,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 56,0 тис. грн. на придбання 
медикаментів. 
Ряд. 187. Виготовлення кошторисної документації по кисневій станції, яка фінансується з 
держбюджету (субвенція) - 45,0 тис. грн. 
I квартал – 45,0 тис. грн.;  
Ряд. 188. Придбання основних засобів (комп'ютерна техніка) - 0,0 тис. грн. 
II квартал – 250,0 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 250,0 тис. грн. придбання 
медикаментів, за комп. техніку оплачено з власних надходжень. 
Ряд. 188.1. Придбання основних засобів (Реабілітаційна клітка і аксесуари) – 120 тис. грн. 
IV квартал – 120,0 тис. грн.;  
Ряд. 188.2. Технічні системи забезпечення медичним киснем (22 точки) – 300 тис. грн. 
IV квартал – 300,0 тис. грн.;  
Ряд. 188.3. Благоустрій прибудинкової території інфекційного корпусу – 398,4 тис. грн. 
IV квартал – 398,4 тис. грн.;  
Ряд. 188.4. Технічні системи забезпечення медичним киснем (22 точки) – 4,5 тис. грн. 
IV квартал – 4,5 тис. грн.;  
Ряд. 189. Нове будівництво роздільної каналізаційної мережі і споруд на ній –  
2245,2 тис. грн.  
I квартал – 2873,5 тис. грн.; IV квартал – знято кошти в сумі 628,3 тис. грн. та перенаправлено 
на 398,4 тис. грн. на благоустрій прибудинкової території інфекційного корпусу, 299,9 тис. 
грн. повернуто в бюджет міської ради) (перехідне фінансування) 
Ряд. 190. Заходи від підтоплення та затоплення - поточний ремонт покрівлі господарського 
приміщення - 0 тис. грн.  
II квартал – 292 тис. грн., III квартал – знято кошти в сумі 292,0 тис. грн. та перенаправлено на 
поточний ремонт госп. корпусу. 
Ряд. 191. Природоохоронні заходи (енергозберігаючі вікна станції швидкої допомоги) –  
49,6 тис. грн.  
III квартал – 49,6 тис. грн.; 
Ряд. 192. Природоохоронні заходи (роботи по заміні труби заді інфекційного відділення) -
38,7 тис. грн.  
III квартал – 38,7 тис. грн.;  
Ряд. 193. Природоохоронні заходи (аварійна заміна трубопроводів на попередньо 
ізольовані труби) - 199,6 тис. грн. 
III квартал – 199,6 тис. грн.; 
Ряд. 194. Система  централізованої подачі  кисню (Субвенція з держбюджету) –  
688,8 тис. грн 
III квартал – 688,8 тис. грн.; 
Ряд. 195. Поточний ремонт хірургічного відділення для ВПО - 275,0 тис. грн.  
III квартал – 275 тис. грн.; 
Ряд. 196. Матеріали для ремонту інфекційного відділення для ВПО - 75,0 тис. грн.  
III квартал – 75,0 тис. грн. 
Ряд. 197. Поточний ремонт акушерського відділення для ВПО - 547,4 тис. грн 
III квартал – 547,4 тис. грн. 
Ряд. 198. Поточний ремонт санвузлів, поточний ремонт господарського корпусу –  
590,6 тис. грн.  
III квартал – 590,6 тис. грн. 
Ряд. 199. Ремонт акушерського відділення - 500,0 тис. грн.  
III квартал – 500,0 тис. грн. 
Рядок 300. Інші витрати від операційної діяльності – 1423,3 тис. грн.  
І квартал – 413,7 тис. грн.; ІІ квартал – 301,4 тис. грн.; ІІІ квартал – 303,8 тис. грн.;  
ІV квартал – 404,4 тис. грн. 



В тому числі, 
Ряд. 301. Витрати на оплату праці – 172,6 тис. грн. 
Ряд. 302. Відрахування на соц. заходи ЄСВ – 76,5 тис. грн. 
Ряд. 303. Послуги з доставки кисню - 2,1 тис. грн.  
Ряд. 304. Послуги охорони – 25,3 тис. грн.  
Ряд. 305. Витрати на паливо мастильні – 93,7 тис. грн. 
Ряд. 306. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 171,7 тис. грн. 
Ряд. 307. Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 19,3 тис. грн. 
Ряд. 308. Продукти харчування – 15,1 тис. грн. 
Ряд. 309. Витрати на обслуговування  обладнання, мед апаратури, оргтехніки –  
19,4 тис. грн.  
Ряд. 310. Послуги користування інтернетом, телефонним зв’язком – 28,5 тис. грн. 
Ряд. 312. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 26,5 тис. грн. 
Ряд. 313. Послуги по проведенні проф. дез робіт – 9,3 тис. грн. 
Ряд. 314. Метрологічна повірка, атестація робочих місць – 53,0 тис. грн. 
Ряд. 315. Інші поточні видатки(послуги банку,оплата ПДВ) – 317,8 тис. грн. 
Ряд. 315.1. Придбання ОЗ (комп. техніка) – 208,2 тис. грн. 
Ряд. 316. Витрати на комунальні послуги та енергоносії (відшкодування орендарів)-

184,3 тис. грн. 

В тому числі, 

        витрати на електроенергію - 111,1 тис. грн.. 

        витрати на водопостачання та водовідведення - 52,6 тис. грн.. 

        витрати на теплопостачання - 20,1 тис. грн. 

        витрати на вивіз побутових відходів - 0,5 тис. грн. 
Ряд. 510. Капітальні інвестиції – 13757,7 тис. грн. 
Ряд. 511. Каналізаційна мережа – 1858,1 тис. грн.  
Ряд. 512. Придбання ОЗ – 11399,7 тис. грн. 
Ряд. 513. Придбання (виготовлення) інших необоротних активів в тому числі благодійна 
допомога – 49,9 тис. грн. 
Ряд. 518. Амортизація разом (витрати) -  4619,4 тис. грн.   
І квартал – 1057,3 тис. грн.; ІІ квартал –1108,7 тис. грн.; ІІІ квартал – 1238,9 тис. грн.;   
ІV квартал – 1214,5 тис. грн.; 
Ряд. 620. Видатки  від фінансової діяльності та безповоротна фінансова допомога в 
натуральній формі - 1927,0 тис. грн.  
В тому числі,  
Ряд. 630. Інші витрати (розшифрування) – 1928,5 тис. грн. 
Ряд. 631. Інші матеріальні цінності – 40,0 тис. грн. 
Ряд. 632. Засоби індивідуального захисту – 289,5 тис. грн  
Ряд. 633. Медикаменти та перев. матеріали – 1391,0 тис. грн. 
Ряд. 634. Продукти харчування – 208,0 тис. грн. 
  
Разом запланованих витрат за 2022 РІК: – 84351,50 тис. грн.  
(Ряд. 137 + Ряд. 300.  + Ряд. 510. + Ряд. 518. + Ряд. 620.)  
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