
зАтвЕрджЕно
Нака3 Мiнiстерства фiнансiв Укра.і.ни 28 01.2002   №57   (у

редаttцi'і. нака3у Мінiстерства фiнансiв Укра.і.ни
вiд  26.11.2012  N  1220)

3атверджений\ у.сумj п.ятдесят три мільйона
п'ятсот шiстнадцять тисяч чотириста
дванадцять г ивен,ь оокопiйок (53 516 412,00

ПЛАН використання бюджетних коштiв
на 2021  рiк

З9183149     Комунальне некомерцiйне пiдприсмство '.Вiнницький регiональний клiнiчний
ЛlКYВаЛЬН?f-#Ё:Г#пТ8}НтаИнйайЦмОеч#нСн:%Ц#9ЁYFсТаН#О;l.)ПаТОЛОПТ

(наймефн#юНЕ:,И#ону` обласп)        .
мiсцевийбюджетВiнницько.і.мiсько.I.територiально.I.

вид бюджету
код та назва вiдомчо.і. класифiкацi.і. видаткiв та кредитування бюджету
код та назва програмно.і. класифiкацi.t видаткiв та кредитування державного
бюджету
(код та назва програмно.I. класифjкацi.I. видаткiв та кредитування мiсцевих
бюджетiв (код та назва Типово.і. програмно.і. класифiкацI.I. видатків та
кредитування мiсцевих бюджетiв)і
код економiчно.і. класифiкацi.і' видаткiв бюджету і код класифiкацi.і
кредитування бюджету

громади'
ган з питань охорони здоров'я,

0712010   Багатопрофiльна стацiонарна медична
допомога населенню,

261О,  З210.

N9 з/п Пока3ники 3агальний фонд Спецiальний фонд ра3ом
1 2 3 4 5
1 ВИдАТКИ ТА НАдАННЯ  КРЕдИТ|В -УСЬОГО З 516 412,00 50 000 000,00 53  516 412,00

1.1 поточнi вhдатки З  516 412,00 З  516  412,00

1.1.1 Оплата працi i нарахування на заробjтну платv 729  39З,00 729  39З,00
t.1.2 Оплата працi 598 206,00 598 206,ОО

1.1.2.1 Заробiтна плата 598 206,ОО 598 206,00
1.1.2.2 Нарахування на оплату працi 131187,00 131187,00

1.1.з Використання товарiв i послуг 2 787  019,00 2 787 0Т9,ОО
1.1.3.1 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 1  408 000,00 1  408 000,00

1.1.4 Оплата I{омунальних послуг та енеDгоносП.в 1379 019,00 1379 019,ОО
1  .1  .4 . 1 Оплата теплЬпостачання 443 208,00 443 208,00
1.1.4'.2 Оплата водопостачання та водовiдведення 170  365,00 170  365,00

1.1,4.3 Оплата електроенергi.I 738 36d,00 738  360,00
1.1.4.4 Оплата iнших енергоносi.і.в та iнших комунальних послуг 27 086,00 27 086,00

1.2 Капiтальнi видатки 50 000 00О,ОО 50 000 000,00

1.2.1 Придбання основного капiталv 50 000 000,00 50 000 000,ОО

1.2.1.1
Придбання обладнання i предметiв довгострокового 50 000 000,00 50 000 000,00
коDистvвання

1.з Надання внутDiшнiх кредитiв
1.4 Надання зовнiшнiх кредитiв

*
\

директор"                                                                                               ГЦ1/           ігордАнильчук
U?jдлиф,

3аступнчк директора з економічних питань

Головний бухгалтер"

м.п."*

/„/ 2oizi р.

Олена чЕРНИШ

ірина НЕМирОВСьКА

* Форма плану використання бюджетних коштiв 3аповнюеться за повною економiчною класифiкацiсю видаткiв та кредитування бе3

зазначення цифрових кодiв, у разi потреби може бути доповнена iншими показниками.
t* План використання бюджетних коштiв затверджуеться одержувачами бюджетних коштiв та погоджуеться розпорядниками коштiв.

Наявнiсть або вiдсутнiсть вiдбитка печатки одер>кувачiв бюджетних коштiв на документi вiдповiдно до законодавства не с обов'язковою.
для закладiв фахово.і. передвищо.і. та вищо.і. освiти та наукових установ, закладiв охорони здоров'я, що утримуються за рахунок
бюджетних коштiв (крiм закладiв охорони здоров'я, видатки на якi передбаченi у стапi 87 Бюджетного кодексу Укра.і.ни) план
використання бюджетних коштiв пiдписусться керiвником установи та 3атверд>ttуеться у порядку, встановленому для затвердження
кошторисiв.
*** Заповнюсться розпорядниками нижчого рiвня, крiм головних розпорядникiв та нацiональних закладiв вищо.і освiти, яким

бе3посередньо встановленi призначення у державному бюджеті.


