
Інформація про виконання бюджету у 2015 році 

по галузі «охорона здоров’я»  

  

Планом використання бюджетних коштів на 2015 рік галузі «охорона 

здоров’я» Оболонського району м. Києва затверджено видатки: 

Назва 

підприємства 

Загальний фонд 
Спеціальний фонд 

(бюджет розвитку) 

Затверджений 

план, тис. грн. 

Уточнений 

план, тис. грн. 

Затверджений 

план, тис. грн. 

Уточнений 

план, тис. грн. 

КФК 080400 

КНП «КДЦ» 36 091,6 42 378,7 870,0 870,0 

КФК 080800 

КНП «ЦПМСД 

№ 1» 
40 123,9 47 462,8 295,0 565,7 

КНП «ЦПМСД 

№ 2» 
27 024,0 31 365,8 35,0 35,0 

РАЗОМ 103 239,5 121 207,3 1 200,0 1 470,7 

 З них: 

На оплату праці з нарахуваннями – 96 457,7 тис. грн. (79,6%) 

На придбання матеріалів, обладнання та інвентарю короткострокового 

користування – 787,4 тис. грн. (0,65%) 

На придбання медикаментів та перев’язувального матеріалу – 2 686,9 тис. 

грн. (2,22%) 

На придбання продуктів харчування – 24,0 тис. грн. (0,02%) 

На оплату послуг (крім комунальних) – 1 041,2 тис. грн. (0,85%) 

На оплату енергоносіїв – 9 107,5 тис. грн. (7,51%) 

Виплата пенсій і допомог – 50,0 тис. грн. (0,04%) 

Забезпечення лікарськими препаратами пільгових верств населення – 

11 058,7 тис. грн. (9,12%). 

Структура видатків на оплату праці 

Сума витрат на оплату праці в 2015 році склала 70 809,9 тис. грн. З них: 

Категорія На одну штатну 

посаду 

На одну зайняту 

посаду 

На одну фізичну 

особу 

Лікарі 3 849,5 3 862,3 4 157,0 

Фахівці з базовою та 

неповною вищою 

освітою 

3 041,9 3 126,9 3 843,5 

Молодший 

медичний персонал 
1 884,3 1 886,2 2 357,7 

Спеціалісти - 

немедики 
2 816,9 2 839,4 3 103,6 

Інші 2001,9 2 010,2 2 215,5 

Разом 3 037,0 3 078,1 3 571,9 

Використання коштів на пільгові медикаменти 



Планом використання бюджетних коштів на 2015 рік Центрам первинної 

медико – санітарної допомоги Оболонського району м. Києва на 

забезпечення медикаментами пільгових категорій населення було 

затверджено видатки в сумі 6 516,0 тис. грн., що складало 41,6%  від потреби 

в коштах. Завдяки додатковому фінансуванню, фактичні видатки за 12 

місяців 2015 року склали 10 953,4 тис. грн. 

Вартість витрат на одного пільговика в 2015 році складала за планом 

92,76 грн., фактичні видатки 157,43 грн. 

 

Показник КНП «ЦПМСД № 1» КНП «ЦПМСД № 2» 

Кількість рецептів 21 235 17 326 

Середня вартість одного 

рецепту 
322,75 236,62 

 

 

За кошти спеціального фонду (бюджет розвитку) здійснено наступні 

видатки: 

Придбано медичного обладнання на суму 800,0 тис. грн. 

Придбано комп’ютерної техніки на суму 200,0 тис. грн.. 

Проведено капітальний ремонт приміщень Філії № 4 КНП «ЦПМСД № 1» 

на суму 470,7 тис. грн.  

Власні надходження 

 

Спеціальний фонд (власні надходження) комунальних некомерційних 

підприємств галузі «охорона здоров’я» Оболонського району м. Києва 

формується за рахунок надходжень: 

-  від надання платних послуг, згідно з Постановою Кабінету міністрів 

України від 17.09.1996  № 1138 «Про затвердження переліку платних 

послуг, які надаються в державних закладах охорони здоров'я та вищих 

медичних закладах освіти» - 3 978,4 тис. грн.; 

- від надходжень за оренду – 5 796,4 тис. грн.; 

- благодійні внески, які приймаються згідно Постанови Кабінету міністрів 

України від 04.08.2000 № 1222 «Про затвердження Порядку отримання 

благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та      

фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти,охорони 

здоров'я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування» - 710,5 тис. грн. 

 

За 2015 рік загальна сума надходжень склала: 

 
Назва КНП Надходження Надходження Благодійні Разом 



за платні 

послуги тис. 

грн. 

за оренду, тис. 

грн. 

внески 

КНП «КДЦ» 3 978,4  1 820,5 538,2 6 337,1 

КНП «ЦПМСД 

№ 1» 
 3 441,9 28,5 3 477,3 

КНП «ЦПМСД 

№2» 
 534,0 143,8 677,9 

РАЗОМ 3 978,4 5 796,4 710,5 10 492,3 

 

 

 

 


