Інформація про використання коштів
Амбулаторія ЗПСМ с.Постольне
за 2017 рік
142120
КОД КЕКВ

Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню
Найменування

Кількість

Середня
ціна за
одиницю

Сума, грн

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -усього
у тому числі:
КЕКВ - 2100 "Оплата праці і нарахування на заробітну плату", всього
КЕКВ - 2110 "Оплата праці працівників бюджетних установ", всього

705 141,89

КЕКВ - 2120

"Нарахування на оплату праці", всього

81 870,91

КЕКВ - 2200

"Використання товарів і послуг", всього
у тому числі:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар разом
у тому числі
Канцтовари,господарчі товари
багатофункціональний пристрі МФУ
бензин,газ,
запчастини для машини
інтернет
малоцінний інвентарстоли,стулля,шафи,стенди,вивіска,віш
аки,
мякий інвентар-простині,покривала

208 866,53

КЕКВ - 2220

Медикаменти та перев’язувальні матеріали, всього

31 264,29

КЕКВ - 2230

Продукти харчування, всього

КЕКВ - 2240

Оплата послуг ( окрім комунальних), всього
у тому числі :
технічне
обслуговування,обстеження ,оцінка,
систем газопостачання,
повірка димоходів
технічне обслуговування електрообладнання
телекомунікаційні послуги
послуги звязку
деретизація
страховка ,реєстрація машини,
заправка та регенерація
картриджів,ремонт компютера та
батареї
ремонт таномертрів,ваг
лабараторних,цинтрофуг
ремонт системи опалення
перезарядка вогнегасників
Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього
у тому числі:

КЕКВ - 2210

КЕКВ - 2250
КЕКВ - 2270

454 022,68
372 151,77

79 124,91
79 124,91
3 964,33
7 200,00
37 167,81
1 541,00
3 670,00

23 431,77
2 150,00

42 780,43
42 780,43
2 740,89
564,00
600,00
673,32
410,00
995,50
1 039,44
3 066,77
2 513,51
30 000,00
177,00
55 696,90

КЕКВ - 2273

Оплата електроенергії, всього

КЕКВ - 2274

Оплата природного газу

КЕКВ - 2275

Оплата інших енергоносіїв, всього

5 555,48
50 141,42

у тому числі :
пілети
дрова

КЕКВ-2282

Окремі заходи по реалізації
державних ( регіональних) програм,
не внесені до заходів розвитку
у тому числі по:
оплата навчання кочегарів, операторів котельні
оплата за навчання керівників та відповідальних з
протипожежної безпеки та цивільного захисту

КЕКВ-2700

Соціальне забезпечення

КЕКВ-2730

інші виплати населенню

42 252,68
42252,68

