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Управлінню економіки
виконавчого комітету
Золотоніської міської ради
Звіт про фінансово-господарську діяльність
КП «Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)» ЗМР
за 2017 рік
Всього затверджено асигнування на поточні видатки КП
«Золотоніський міський центр ПМСД(СМ)» ЗМР на 2017 рік на загальну
суму 10638,6 тис.грн., з яких:
- кошти медичної субвенції з державного бюджету на загальну суму
9346,6 тис.грн.;
- кошти місцевого бюджету на суму 843,0 тис.грн.;
- кошти за рахунок інших субвенцій на виконання урядової програми
«Доступні ліки» - 449,0 тис.гривень.
Всього профінансовано та використано бюджетних коштів на поточні
видатки за рік на загальну суму 9727,2 тис.грн., що складає 91,4%
запланованої суми, з яких:
- кошти медичної субвенції з державного бюджету на суму
8738,0 тис.грн., що складає 93,5% запланованої суми;
- кошти місцевого бюджету на суму 692,9 тис.грн., що складає 82,1%
запланованої суми;
- кошти на виконання урядової програми «Доступні ліки» 296,3 тис.грн., що складає 66,0% запланованої суми.
За рахунок коштів медичної субвенції проведено видатки за
наступними напрямками:
- заробітна плата та нарахування на заробітну плату – 6463,0 тис.грн.,
(74,0% від загальної суми використаної субвенції);
- придбання
предметів,
матеріалів,
обладнання,
інвентарю,
медикаментів, оплата послуг та витрати на відрядження –
1726,9 тис.грн. (19,7% від загальної суми використаної субвенції);

- соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів
пільговим категоріям населення за рецептами лікарів) – 548,1 тис.грн.
(6,3% від загальної суми використаної субвенції).
Виділені кошти з міського бюджету на виконання Програми розвитку
медицини та медичного обслуговування населення м. Золотоноша на 2016 –
2020 роки на загальну суму 628,7 тис.грн. використано:
- на забезпечення ургентної допомоги відділеннями Золотоніської ЦРЛ –
171,9 тис.грн.;
- на забезпечення вагітних м. Золотоноша індивідуальними пакетами для
проведення пологів у пологовому відділенні Золотоніської ЦРЛ –
78,3 тис.грн.;
- оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 378,5 тис.гривень.
Крім того, на виконання Міської програми забезпечення ефективним
лікуванням дітей, хворих на муковісцидоз на 2017-2020 роки за рахунок
коштів міського бюджету використано на придбання медикаментів
59,5 тис.гривень.
Згідно Обласної програми медикаментозного забезпечення хворих із
трансплантованими органами на 2017-2020 роки проведено відшкодування
вартості лікарських засобів за рахунок коштів обласного бюджету на суму
4,7 тис.гривень.
На капітальні видатки за рахунок коштів міського бюджету виділено
та використано 507,9 тис.грн., в тому числі:
- на придбання обладнання та предметів довгострокового користування –
173,7 тис.грн. (7 комп’ютерів та 2 багатофункціональних пристрої,
холодильник для зберігання вакцин, пральна машина, крісло
гінекологічне, 2 аналізатори сечі);
- капітальний
ремонт амбулаторії сімейної медицини №2 –
334,2 тис.гривень.
Крім того, за рахунок коштів субвенції з державного бюджету
Золотоніському міському бюджету на соціально - економічний розвиток
регіону, передбачених розпорядженням Кабінету Міністрів України від
18.10.2017 № 781, у сумі 200,0 тис.грн. використано на наступні цілі:
- придбання автоматичного гематологічного аналізатора – 1 штука на
суму 161,9 тис.грн.;
- проведення капітального ремонту приміщення амбулаторії сімейної
медицини №2 на суму 38,1 тис.гривень.
Отримано безоплатно матеріальних цінностей на суму 9,4 тис.грн. та
гуманітарної допомоги на суму 394,7 тис.гривень.
Власні надходження – 3,3 тис.грн. (кошти від здачі металобрухту).
Фінансові зобов’язання
заборгованості не має.

погашено

в

повному

обсязі.

Установа

Станом на 01.01.2018 штатна кількість – 97,0 одиниць, середньомісячна

фактично зайнята чисельність – 87,0 одиниць,
плата 5,4 тис.гривень.

середня

заробітна

За 2017 рік проведено поточний ремонт палат денного стаціонару,
фізіотерапевтичних кабінетів, реєстратури, кабінетів лікаря – педіатра та
сімейних лікарів по амбулаторії сімейної медицини №3, а також
фізіотерапевтичного кабінету та кабінету профілактичних щеплень в
амбулаторії сімейної медицини №1.
Головний лікар

В.О. Антонова

