
Пояснювальна записка за 2018 рік
по КНП « Арбузинський РЦ ПМСД»

Загальний фонд
По  КТКВК  0212111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що

надається  центрами  первинної  медичної  «медико-санітарної  допомоги»
видаткова  частина  бюджету  при  плані  на  2018  рік  7256,002  тис.  грн.  виконано
7104,749 тис. грн., що становить 97,9 відсотка, або менше на   151,252 тис. грн.

По  оплаті  праці   (КЕКВ  2110)  при  плані  на   2018  рік  4051,669 тис.  грн.,
виконання становить 4051,669 тис. грн., що становить 100 % , 

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 2018 рік 921,302
тис. грн., виконання становить 921,302 тис. грн., що становить 100 відсотків.

По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210)
при плані  738,294  тис.  грн.,  виконання становить  671,704  тис.  грн.,  що становить
майже 91 відсотків або менше на 66,590 тис. грн.

По  медикаментам  (КЕКВ  2220)  при  плані  373,420  тис.  грн.,  виконання
становить  373,420  тис.  грн.,  що  становить  100  відсотків.   кошти  передбачені  на
придбання  вакцини  проти  ГРВІ  та  Грипу,  епідеміологічний  період  в  вересні  –
жовтні, придбання здійснюється через систему Прозоро.

По продуктам харчування (КЕКВ 2230) при плані 13,520 тис. грн., виконання
становить 10,899 тис. грн., що становить 80,6 відсотків. 

По оплаті  послуг (крім комунальних)  (  КЕКВ 2240)  при плані  на  2018рік.
160,659 тис. грн. виконання становить 160,659 тис. грн., що складає 100  відсотків.

По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) при плані на  2018 рік 19,194  тис.
грн. виконано 19,194 тис. грн., що становить 100 відсотків.

По  енергоносіям   (КЕКВ  2270)  при  плані  на  2018  рік 431,262 тис.  грн.,
виконання становить  360,848 тис.  грн.,  тобто  83,7 відсотків,  (  оплата за фактичне
використання) в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  8,974 тис. грн. 
- електроенергія (КЕКВ 2273)  185,443 тис. грн.;
- природний газ (КЕКВ 2274) 97,577 тис. грн.;
- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  52,084 тис. грн.
По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 2018 рік. 544,838

тис. грн. виконано 533,351 тис. грн., тобто 97,9 відсотків недовиконання планових
показників по інвалідам війни та учасникам бойових дій .
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