
Використання коштів загального фонду бюджету  

на утримання  

комунального некомерційного підприємства 

 «Пологовий клінічний будинок №1 м. Львова»  

за 3 місяці 2019 року 
 

 

 

Основні види 

витрат на 

утримання  

КНП «ПКБ №1 

м. Львова» 

Затверджено 

видатків на 

рік, тис. грн. 

Питома вага 

у загально 

річних 

призначеннях 

Фактичні видатки  

за 3 місяці 2019 року 

Залишок асигнувань 

Сума, 

тис. 

грн. 

% (до суми 

річних 

призначень) 

Сума, 

тис. 

грн. 

% (до суми 

річних 

призначень) 

Заробітна плата 

з нарахуванням 

на оплату праці 

21197,1 82.2 5372,6 25,3 15824,5 74.7 

Медикаменти 1231,9 

 

4,8 304,5 24,7 927,4 75.3 

Продукти 

харчування 

537,5 2.1 117,1 21,8 420,4 78,2 

Поточні 

ремонти 

приміщень 

- - - - - - 

Оплата 

комунальних 

послуг та 

енергоносіїв 

2096,4 8,1 406,7 19,4 1689,7 80,6 

Інші витрати 723,9 

 

2,8 125,9 24,0 598,0 76,0 

Разом 25 789,8 

 

100,0 6326,8 24,5 19460,0 75,5 

 

 

 

 

 

 

Вартість одного ліжко-дня: 
 

Найменування відділення Акушерське Гінекологічне Новонароджених 

Всього, у тому числі: 47,75 47,75 21,17 

На медикаменти, грн. 31,98 31,98 21,17 

На продукти харчування, грн.  15,77 15,77 - 

 



 

Видатки на медикаменти та вироби медичного призначення  

         за 3 місяці 2019 року за основними видами: 
 

o Лікарські засоби для надання невідкладної допомоги, препарати для анестезії – 

60 785,25 грн. 

o Антисептичні, дезінфікуючі, антимікробні препарати – 35 850,00 грн. 

o Гази промислові (кисень) – 18 361,20 грн. 

o Лабораторні реактиви та лабораторний посуд – 22 822,24 грн. 

o Перев’язувальні матеріали, шприци, катетери, рукавиці – 166 698,30 грн. 

Всього            304 516,99 грн. 
 

 

Залучено позабюджетні кошти: 
 

Надійшло 

всього за 

звітний період, 

тис. грн. 

у тому числі: 

За послуги, що 

надаються бюджетними 

установами 

За оренду майна 

бюджетних установ 

Від отриманих 

благодійних внесків, 

грантів та дарунків 

372,0 23,8 11,6 336,6 

 

 

 

Використання залучених позабюджетних коштів: 

- Монтаж гіпсокартонних конструкцій – 49 844,00 грн.; 

 

 

 

 



Покриття підлоги та стін  – 49 868,00 грн.; 

 

 
 

Поточний ремонт віконних та дверних конструкцій – 8 388,00 грн. 

 

- Миючі засоби –  6 079,62 грн. 

- Елемент живлення – 680,00 грн. 

- Замки, ключі, петлі – 8 559,20 грн. 

- Конверти, марки – 2 025,00 грн. 

 

- Малярні роботи – 49 716,00 грн. 

 

 



Стелажі та візок платформний – 10 817,97 грн. 

 

  
 

 

Логер  - 5 216,00 грн. 

 

 



 

- Надання юридичної допомоги – 16 900,00 грн. 

- Обслуговування рахунків та програм – 3 679,50 грн. 

- Надання інформаційно-консультаційних послуг – 480,00 грн. 

- Виготовлення табличок – 2 154,00 грн. 

- Проведення профілактично-наркологічного огляду – 250,00 грн. 

- Заправка картриджів – 3 700,00 грн. 

- Перевірка технічного стану автомобіля – 1 350,00 грн. 

- Демонтаж ЗВТ – 460,00 грн. 

- Первинний технічний огляд автоклава – 1 251,82 грн. 

- Технічне обслуговування офісної та комп’ютерної техніки – 

5500,00 грн. 

 

Комп’ютер – 24 500,00 грн. 

 

 
 

 
 


