
                  

Інформація про бюджет головного розпорядника бюджетних коштів
за КВК 1400000 «Комунальний заклад Миколаївської сільської ради

«Центральна амбулаторія загальної практики сімейної медицини
с.Постольне» за 2017 рік.

Комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне » є відокремленим 
структурним підрозділом Миколаївської сільської ради.   
Основна мета діяльності комунального закладу «Ц АЗПСМ с.Постольне» - 
підвищення рівня надання медичної допомоги та збереження здоров’я населення, 
зміцнення та поліпшення здоров’я населення шляхом забезпечення потреб 
населення у первинній медичній допомозі.
 Комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне »   був створений 06 
січня 2017року відповідно рішення № 4  Другої  сесії восьмого скликання Другого 
пленарного засідання  Миколаївської сільської ради, а  розпочав працювати  з 01 
лютого 2017 року.
До лютого місяця 2017р. заклади охорони здоров’я  заходилися на балансі Сумської 

районної центральної лікарні. 

  Комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне »  розташований в  

селі  Постольне вул..Центральна буд.75/А Сумського  району  Сумської  області.

Комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне »   займається  

фінансуванням  бюджетних  установ , в т.ч. :

КПК  1412120  Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню :
Це -  АЗПСМ с.Постольне, АЗПСМ с.Миколаїіка; Апарат управління КЗ.

та КПК 1412150  Первинна медико - санітарна допомога : до складу якого 
входили:
Северинівський фп; Склярівський фп; Лікарський фп; Кекинський фп.
Бюджет на 2017 рік  по  закладах охорони  здоров’я КЗ МСР «Центральної АЗПСМ 
с.Постольне» був затверджений    рішенням 2 сесії 2пленарного засідання 
Миколаївською сільською радою від 06.01.2017р. «Про сільський бюджет на 
2017рік».
Комунальний заклад МСР «Центральна АЗПСМ с.Постольне »   фінансувавсяся за 
рахунок медичної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам , додаткової 
дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я та  власних коштів місцевого бюджету сільської ради. 

   



  У 2017р. з бюджету комунального закладу здійснювалися видатки за наступними
КПК.                                              

   КПК 1412120 Амбулаторно-поліклінічна допомога населенню

Штатна чисельність була затверджена  25 шт.од., а фактична чисельність складала 
23 шт.од.були вакантні посади,

 За цією бюджетною програмою затверджено коштів -1764,7 тис.грн. в тому числу 
по загальному фонду -1772,9 тис.грн. по спеціальному фонду 67,0 тис.грн.
Використано коштів (касові видатки) 1831,6 тис.грн. у тому числі:
по загальному фонду - 1831,6 тис.грн. ,спеціальному фонду 66,5 грн. а саме на :

- заробітну плату з нарахуванням  - 1349,0 тис.грн.;
- придбання предметів ,матеріалів, обладнання та інвентаря – 133,1 тис.грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали -       57,3 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)              -         73,4 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -       109,3 тис.грн.;
- окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до

заходів розвитку                                   -                   0,4 тис.грн.;
- інші виплати населенню                     -                     42,3 тис.грн.

по спеціальному фонду – 66,5 тис.грн. на придбання комп’ютера  12,5 тис.грн. та 
виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту будівлі 

( утеплення фасаду з замінами вікон ) Миколаївської АЗПСМ  в сумі 18,0тис. грн.:

-  виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

покрівлі( заміна покриття та внутрішніх елементів конструкцій) Миколаївської 

АЗПСМ  в сумі 18,0тис. грн.: 

- виготовлення проектно-кошторисної документації по капітальному ремонту 

внутрішніх приміщень поліклініки та стаціонару Миколаївської АЗПСМ   в сумі -18,

0 тис грн.

по КПК 1412150   Первинна медико - санітарна допомога 

Штатна чисельність була затверджена  7,5 шт.од. а  фактична чисельність склала 
5,5шт.од.,були вакантні посади,

За цією бюджетною програмою затверджено коштів -602,3 тис.грн. в тому числу по 
загальному фонду -526,3тис.грн. по спеціальному фонду 76,0 тис.грн.
Використано коштів (касові видатки) – 598,1 тис.грн. у тому числі:
по загальному фонду – 522,5 тис.грн. ,спеціальному фонду 75,6 грн. а саме на :

- заробітну плату з нарахуванням  - 323,4 тис.грн.;
- придбання предметів ,матеріалів, обладнання та інвентаря – 26,6 тис.грн.;
- медикаменти та перев’язувальні матеріали -       10,1 тис.грн.;
- оплата послуг (крім комунальних)              -         99,2 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв -       63,3 тис.грн.;



по спеціальному фонду – 75,6 тис.грн. -  виготовлення проектно-кошторисної 

документації по Капітальному ремонту покрівлі( заміна покриття та внутрішніх 

елементів конструкцій) Северинівського фельдшерського пункту в сумі 11,0 тис. 

грн.:

- виготовлення проектно-кошторисної документації по Капітальному ремонту 

Лікарського фельдшерського пункту  в сумі -2,1тис. грн.;

- капітальний ремонт Лікарського фельдшерського пункту  в сумі 61,5 тис.грн. 

( покриття покрівлі , заміна вікон, обшивка стін гіпсо-картонними плитами та 

внутрішній ремонт приміщення);

- технічний нагляд по об’єкту капітальний ремонт Лікарського фельдшерського 

пункту в сумі 1,1тис.грн.

                          КПК 1416310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку території»

Рішенням 12 сесії Миколаївської с/ради від 30,08.2017р були виділені кошти в сумі 

3200 грн. на КПК 1416310 « Реалізація заходів щодо інвестиційного розвитку 

території» на КЕКВ 3210 Капітальні трансферти підприємствам(установам, 

організаціям).

Використання коштів за 2017 рік  по даному КПК  не було.

За рахунок коштів загального та спеціального фондів бюджету забезпечено 

виконання основних напрямків діяльності комунального закладу "Центральна  

АЗПСМ с.Постольне » за бюджетною програмою. 

Головний бухгалтер :                                                   В.І.Півньова 


