Інформація про використання коштів
Лікарському фапу
за 2017 рік
1412150
КОД КЕКВ

Первинна медико-санітарна допомога
Найменування

Кількість

Середня ціна за
одиницю

Сума, грн

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

122 890,80

КЕКВ - 2120

"Нарахування на оплату праці", всього

18 649,34

КЕКВ - 2200

33 774,01

КЕКВ - 2220

"Використання товарів і послуг", всього
у тому числі:
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар разом
у тому числі
Канцтовари,господарчі товари
дверні полотна
малоцінний інвеннтар-стільці,шафи
мякий інвентар: полотенця,покривала
Медикаменти та перев’язувальні матеріали, всього

КЕКВ - 2230

Продукти харчування, всього

КЕКВ - 2240

Оплата послуг ( окрім комунальних), всього
у тому числі :
технічне
обслуговування,обст
еження ,оцінка,
систем
повірка
димоходів
газопостачання,
технічне обслуговування електрообладнання

КЕКВ - 2210

89 116,79
70 467,45

18 885,34
18 885,34
580,16
7 527,18
10 573,00
205,00
2 896,48

4 001,57

2 837,57
564,00
600,00

Видатки на відрядження
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, всього
у тому числі:

7 990,62

КЕКВ - 2273

Оплата
електроенергії, всього

1 487,92

КЕКВ - 2274

Оплата природного
газу

6 502,70

КЕКВ - 2275

Оплата інших
енергоносіїв, всього

КЕКВ - 2250
КЕКВ - 2270

у тому числі :
пілети
дрова

КЕКВ-2282

Окремі заходи по реалізації державних ( регіональних) програм, не внесені до заході
у тому числі по:

оплата навчання кочегарів,
оплата
за навчання
операторів
котельні
керівників та
відповідальних з
протипожежної безпеки та
цивільного захисту

Спеціальний фонд
КЕКВ-3000

Капітальні видатки
- виготовлення проектно-

6 628,73

кошторисної документації
по Капітальному ремонту
Лікарського фп в сумі

КЕКВ-3210

-2052 грн.;
- капітальний ремонт
Лікарського фп в сумі
61 462 грн 96 коп.
( покриття покрівлі ,
заміна вікон,обшивка стін
-гіпсокартонними
технічний наглядплитами
по
та внутрішній ремонт
об’єкту
«Капітальний
приміщення);

2 052,00

61 462,96

ремонт Лікарського фп в
сумі 1113 грн,77 коп.

1113,77

