
ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 № 1220)

Затверджений в сумі грн.

(сума словами і цифрами)

Головний лікар
(посада)

О.О. Ковальова
(підпис) (ініціали і прізвище)

"          " січня 2020 рік

(число, місяць, рік) М.П.

Заступник директора Департаменту-

(посада)

Т.І. Бакалова
(підпис) (ініціали і прізвище)

"          " січня 2020 рік

(число, місяць, рік)

М.П.
ПЛАН

використання бюджетних коштів

на __2020__ рік

(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи)
м. Харків, Харківська область,

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський бюджет м. Харкова,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 07 Департамент охорони здоров`я Харківської міської ради,

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                ,

07 1 201 0 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню",
код економічної класифікації видатків бюджету/ код класифікації кредитування бюджету 2610 "Субсидії та поточні

трансферти підприємствам (установам, організаціям), 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)".
(грн.)

№ з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5

1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
1.1 Поточні видатки

Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плата
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев`язувальні матеріали
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведення
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата енергосервісу

71 780 134,00

Сімдесят один мільйон сімсот вісімдесят тисяч сто 
тридцять чотири грн. 00 коп.

Погоджено**

начальник управління з організаційно-
методичої роботи

02003557, Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. 
О.І. Мещанінова" Харківської міської ради

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та 
кредитування місцевих бюджетів)¹    

50 691 007 21 089 127 71 780 134
50 691 007 50 691 007
28 696 010 28 696 010
23 521 320 23 521 320
23 521 320 23 521 320

5 174 690 5 174 690
21 298 077 21 298 077

489 194 489 194
3 050 952 3 050 952

377 100 377 100
2 489 421 2 489 421

14 891 410 14 891 410
8 500 726 8 500 726
1 636 623 1 636 623
4 473 876 4 473 876

280 185 280 185

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації 
державних (регіональних) програм

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по 
реалізації державних  (регіональних) програм



1 2 3 4 5

Обслуговування боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

Поточні трансферти

Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки

1.2 Капітальні видатки
Придбання основного капіталу

Капітальне будівництво (придбання) 

Капітальне будівництво (придбання)  житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів
Капітальний ремонт
Капітальний ремонт  житлового фонду (приміщень)
Капітальний ремонт інших об`єктів
Реконструкція та реставрація
Реконструкція житлового фонду (приміщень)
Реконструкція  та реставрація інших об'єктів
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти

Капітальні трансферти населенню
1.3 Надання внутрішніх кредитів

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів

1.4 Надання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки

*

Головний лікар ** О.О. Ковальова
(підпис) (ініціали, прізвище)

Заступник головного лікаря з економічних питань В.О. Манойло
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.*** "          " січня 2020
(число, місяць, рік)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 
програм,не віднесені до заходів розвитку

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям )
Поточні трансферти органам державного управління  
інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

696 920 696 920
696 920 696 920

21 089 127 21 089 127
21 089 127 21 089 127

Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування 11 442 100 11 442 100

9 647 027 9 647 027

9 647 027 9 647 027

Капітальні трансферти підприємствам 
(установам,організаціям) 
Капітальні трансферти органам держававного управління 
інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 
міжнародним організаціям

Надання  кредитів органам державного управління інших 
рівнів

* Форма плану використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків бюджету та класифікацією кредитування 
бюджету без зазначення цифрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
** План використання бюджетних коштів затверджується одержувачами бюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. Наявність або 
відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов’язковою. Для вищих навчальних закладів та 
наукових установ, закладів охорони здоров'я, що утримуються за рахунок бюджетних коштів (крім закладів охорони здоров’я, видатки на які передбачені у 
статті 87 Бюджетного кодексу України) план використання бюджетних коштів підписується керівником установи та затверджується у порядку, встановленому 
для затвердження кошторисів.
*** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені 
призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

Погоджено** 28.01.2002 № 57

Заступник директора Департаменту- (у редакції наказу Міністерства фінансів україни 

начальник управління з організаційно-методичої роботи від 26.11.2012 № 1220)

Т.І. Бакалова Затверджений в сумі грн.

(підпис) (ініціали і прізвище)

"          " січня 2020 рік (сума словами і цифрами)

(число, місяць, рік) Головний лікар
(посада)

М.П.                                                                            О.О. Ковальова
(підпис) (ініціали і прізвище)

"          " січня 2020 рік
(число, місяць, рік) М.П.

ПОМІСЯЧНИЙ ПЛАН
використання бюджетних коштів

на __2020___ рік
02003557, Комунальне некомерційне підприємство "Міська клінічна лікарня швидкої та невідкладної медичної допомоги ім. проф. О.І. Мещанінова" Харківської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування одержувача/бюджетної установи)

м. Харків, Харківська область,
(найменування міста, району, області)

Вид бюджету міський бюджет м. Харкова,
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 07 Департамент охорони здоров`я Харківської міської ради,
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету                                                                                                                                                                                                                                   
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)¹   
07 1 201 0 "Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню",
назва фонду бюджету загальний фонд
код економічної класифікації видатків бюджету 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)"

(грн)
Показники Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень Разом на рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Оплата праці
Нарахування на оплату праці

Продукти харчування

Соціальне забезпечення
Інші видатки
УСЬОГО

Головний лікар О.О. Ковальова

(підпис) (ініціали, прізвище)

Заступник головного лікаря з економічних питань В.О. Манойло
(підпис) (ініціали, прізвище)

М.П.* "          " січня 2020
(число, місяць, рік)

* Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначенння у державному бюджеті.

50 691 007,00

П'ятдесят мільйонів шістсот дев'яносто одна тисяча сім грн. 00 
коп.

7 840 440 7 840 440 7 840 440 23 521 320

1 724 897 1 724 897 1 724 896 5 174 690

Медикаменти та 
перев`язувальні матеріали 625 984 625 984 703 984 640 000 455 000 3 050 952

125 700 125 700 125 700 377 100

Оплата комунальних послуг та 
енергоносіїв 1 823 977 2 271 536 1 297 365 1 487 247 614 631 841 458 451 508 451 755 1 068 646 652 949 1 401 504 2 528 834 14 891 410

58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 58 100 57 820 696 920

289 760 712 830 1 053 280 93 690 148 690 93 690 148 690 93 690 115 491 60 420 107 964 60 420 2 978 615

12 488 858 13 359 487 12 803 765 2 279 037 1 276 421 993 248 658 298 603 545 1 242 237 771 469 1 567 568 2 647 074 50 691 007


	План вик. на рік
	Аркуш1

