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ýУУIЧ"".jеКОферцiйне пiдприrэмство <<Щентр первинноТ медико - oaHiTapHoT допомоги
кпромIнь здорор,яrl Новоселицькоi'мiськоi рали Чернiвецького ра-йону Чернiвецькоi областi
обслуговус: 48966 оr|оби : 40]98 дор(эслого населення , 87ъ8 дитячого насеJIення.
Кiлькiсть штатних tlоса,ц становить 144.,00 одиниць в т.ч :

Лiкарi- 35од.;
Серелнiй медпе
Молодший

Спецiалiсти з вищqю оr:вiтою -2;

__ j:у1"у:1"-IфlоУ'rЦцiiiне пiдприс]иство <Щенцl первинноТ медик() - caHiTapHoT допомоги
кПРоМIНЬ здороВ,я>> НовоселицькоТ MicbKoi рали Чернiвецького району ЧернiвецькоТ областi
на 2022 piK: планус ОlгРИI\,rати бюджет.них, асигн},вань в cyMi з2 8g7,7 ."". ,рr." i.r. 28 606,0 тис.
грн.. вiД Начiональrirэi с.пужби здорtlв'я УкраiЪи (нс)зу), lЗ25,З тис. г]рн. *оrцr" мiсцевого
бюддеЦ цiльовогО фiна,нсув,ання на оплату комуншIьних послуг та енtергоносiiЪ, 2 850,0 тис.
грн. - кошти мiсuевф,го fiюджlеry за цiлыlвою програNtою, доходи вiд фiнансовоi дiяльностi за
зобов'язаннями (лег!озиr,и) l l6,4 тис. грн..

fохidнu часmu
Рядок l00 <Щохiл (ви

фittансlлвоzц план)| на 2022 piK:
ка) вiд реалiзацiТ продукчiТ (ToBapiB, робiт, послуг) 28 606,0 тис. грн.. грн.

Рядок ll0 кФi
lЗ25,З тис. грн.

ня ]на оплаry комунlaшьних посл]уг, енергоносiiъ , тэварiв, робiт та послуг)

Рядок 120 кФiнансува ня:]а цl.пьовилl]и пр()грамами) 2 850,0 тис. грн. грн.
фiнанссlвоТдiя.тьностi за зобов'язаннями) (депозити) l l6,4 тис. грн..Рядок 600 кдоходи Bi

Вuпtраmu

Рядок 140 <<Вит;lати
Ряdок ] 4 ] KMeduKal,teH,
Ряdок l42 кремонm mа
Ряdок l43 <zоt:поdарчi
Ряdок 1 44 кбуdiве.,tьнi
Ряdок l45 <iHtui
Рядоlt 150 <<Витр:tти

Рядоlс 1б0 <<Вит1l:tти tl
Ряdок lбl кВumраmu
Ряdок 162 кВumраmu
Ряdок 163 кВumраmu
Ряdок 164 кВumраmu
Ряdок lб5 кВumраmu

по.елуг,lI , матtэрiаlrи та сировину, в т.ч.:> становIIть З 27'.r0 тис. грн..
u ша пepeB'жyбl(Llbrli,иаmе,рiалu > 480,0 muс. ерн..

ч,асmuнLl dо mранспорmнлв засобiвD 50,0 muс. 2рн,
mа iHBeHmap1,1 755,(ll muс, 2рн.,

D 286;,0 mu-с. 2рн.
mа послу?uD l 700,0 muс. 1|рн.

паJIиво масти,льнi матерiалп> стаповить 46010.гис. грн.

KoMJrHaJIbHi пrrслугш та енергоносii', в т.ч.:) становлять 1 32513 тис. грн.
елекmрсленереiпэ ll i963,5 muс. ерн..
воd,опоcmачанл.я mа воdовidвеdеннял I2,0 muс. zр,ч..
праtроdнiй zаз> 38t0,8 mrc, zрн..,
mверdе псtлuвоD 57,0 muс. ерн..
вuкачку нечuсmоm lпа вuвi.з побу,mовuх BidxoOiB> )'2,0muс. zрн..

Рядок l70 <Витрати на
Рядок l80 <Вiдрахуван

п;эацi> сl?новить 1Е 095,5 тис. грн...
я на. соцiальнi заход,и>> станIовить 4 849,9 тис. грн..

Рядок l90 <Витрати по икOнаI{ню цiлr,ови:t програм) сl]ановить 2850,0 тис. l-pн..
_ медикаментидля п

безоп.пат,ного та ]

амбулаторного л

ьгових ]груп населення, згiдно постанови }lъlзOз <про впорядкування
iльгового вiдпl,ску лiкарсlьких:засобiв за рецептами лiкарiв у разi

Рядок 220 кIнша в
ува,ння окремих груп населення та за певними катег,орiями захворювань)
l (розшифруватlл)> 90,0 тис. грн..

Рядок 230 <<Адмiн i виtтрати, у тому числi:>> c,TaHoBlITl' 1 25610 тис. грн.
Ряdок 23I квutпраmu
Ряdок 232 <вutпраmu
Ряdок 233 квuлпраmu

orJli|cHe прuлаi|dя mа усmаmкування)) слпановumь 5Q 0 тис. грн.. .

послru|Lt) сmановu.mь 4.I,0 тис. грн..
uDбан,ня mа с.упро,вid про,?рсtллно2о забезпечення>t 785,0 тис. грн..

Ряdок 234 <But,ltpalnu на
Ряdок 235 квurпраmu на

вiDряd:ltсення) l(l0,0 тис. грн..
'я:lок пла lнmернеm> 80,(| muс. ерн,,



РяDок 238 квumlлаmu
Ряdок 2б0 кюрuёuчнi
Ряdок 270 квumраmu
Рядок 280 <iншi

Головний

КНП <<Щентр

opzmexHi,KuD 5.5,0
ll\СЛ),l?u)) 2 a1,0 muс.

прац,i mа н.лв.!ання
ви,l,ратfi{ (розru

55,0 matc. аlрн..

становить бl5r0 тис. грн..


