ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України віл 28 01.2002 .№57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 12 ?015 № 1118)

іа тверджений у сумі

с я ю

Триста сімдесят чотири мільйони шістсот сорок три
тисячі двісті п'ятдесят гривень__________
374 643 250 грн.

РІ-

(сума <юними і цифрами)

Заступник директора Д епартаме^у<^'р4И ^з)доровгя
начальник управл т ж
д & й '-

їіОпис)
10 січня 2019
(числи

МІСЯЦЬ,

рі

КОШТОРИС на 2019 рік
01994095

Олександрівська клінічна лікарня м. Києва
(коа за КЛРПОУ та найменування бюОжетнпі установи)

м. Київ

____________________

(найменування міста, району, обю ст і)

Вид бюджету

____________________ місцевий

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

_______________

07 Департамент охорони здоров'я ВОКМР(КМДА)

код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету
__________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (кол та назва Типової програмної
класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для
0712010
бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
____________
Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню
(грн.>
Усього на рік
Найменування
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходжений коні гін із загального фонду бюджету
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:
надхождення від плати зо послуги, що надаються бюджетними установами
ігідно /з іаконодавством
(розписати за підгрупами)
Плата за послуги, що надаються бюджетними уста попам и згідно з їх основною
діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ
1Іадхолження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Код

загальний
фонд

спеціальний
фонд

РАЗОМ

X
X
X

268 691 150

105 952 100

268 691 150
X

X

105 952 100

374 643 250
268 691 150
105 952 100

25010000

X

24 478 900

24 478 900

25010100

X

18 661 700

18 661 700

25010200
25010300

X
X

5 757 700

5 757 700

25010400

X

59 500

59 500

25020000

X
81 473 200

81 473 200

X

81 473 200

81 473 200

X

81 473 200

81 473 200

X

**

•*

268 691 150
268 691 150

105 952 100
22 578 900

374 643 250
291 270 050

268 691 150

22 578 900

291 270 050

(розписати за підгрупами)

X

інші надходження, у тому ч и сл і :
інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)
фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання)
Кошти, що передаються із загального фонда бюджета до бюджета розвитку
(спеціального фонда)

X

602400

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної кіасифікації
видатків та кредитування бюджету, кіасифікації кредитування бюджету)
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Оплата праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плаза
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів і послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти та перев'язувальні матеріали

X
2000
2100
240
2111
2112
2120
2200
2210
2220

Усього на рік
Найменування
Продукти харчування
Оплата послуг (крім комунальних)
Видатки на відрядження
Видатки та заходи спеціального призначення
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв
Оплата теплопостачання
Оплата водопостачання та водовідведенмя
Оплата електроенергії
Оплата природного газу
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг
Оплата епергосервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних
(регіональних) проірам
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку
Обслуговуваним боргових зобов'язань
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішних боргових зобов'язань
Поточні трансферти
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні зрансферти органам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню
Інші поточні видатки
Капітальні вилазки
Придбання основного капіталу
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єк тів
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 архітекту ри
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансфері» населенню
Надання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки

загальний
фонд

спеціальний
фонд

РА ЗО М

268 69! 150

22 578 900

291 270 050

268 691 150

22 578 900

291 270 050

ЯЗ 373 200

83 373 200

83 373 200
83 373 200

83 373 200
83 373 200

Код
22.10
2240
2250
2260
2270

2271
2272
2273
2274
2275
2276
2280
22Н/
22Н2
2-100
24/0
2420

2600
26/0
2620
2630
2700

2710
2720
2730
2Н00

3(100
3100
3110
3120
3/21
3122
3130

3131
3132
3140

3141
3142
3143
Зf50
3160
3200
3210
3220
3230
3240
4110
4111
4112
4113
4210
9000

________ - 1
______ / 1 Л И А н то н ен к о
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(нацист і прцкинр)
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Г В. Огурцова
(підпис)

і и

(іміцют і прттще)

10СІЧн» Х/9роК\
(число, місяць, рік)

, ' Віімоску ВЯІС2ЮЧ£ИО
V " іу м а проставляється кадем відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ- усього"
\1* ^дпоаиккгься роякіряпіціками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у
н ая в н о м у бюджеті

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 28 01 2002 Ні5?
(у редакції наказу М іністерства фінансів України в и 04 12 2015 .4? 1118)

Затверджений у сумі
Сто мільйонів гривень
і 00 000 000 грн

4

^

7

'

10 січня 2019 року
(число. МІСЯЦЬ, рік)

КОШТОРИС на 2019 рік
01994095

Олександрівська клінічна лікарня м. Киева
(ко<) за і ДИПОУ та найменування бюожетнпі установи)

м. Київ
(найменування мита, району об часті)

Вид бюджету

___________________ місцевий_____________ ____

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету

07 Департамент охорони чборов’я ВОКМР(КМДА)

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 Тимчасової класифікації видатків та кредиту вання для
97! 7322
бюджетів місцевою самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)
___________ _ _

Будівництво медичних установ та чакладів
Ігри )
Усього на рік
Найменування
НАДХОДЖЕННЯ - усього
Надходження коштів із ш ального фонду бюджету
Надходжений кошті» із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

надхождення від плати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно із законодавством
(розписати та міді рунами)
Плата іа послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності
Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім
нерухомого майна)

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

Код

загальний
фонд

РА ЗО М

спеціальний
фонд
100 000 000
X
100 000 000

100 000 000

100 000 000

100 000 000

X

100 000 000

100 000 000

X

100 000 000

100 000 000

X

•*

*•

100 000 000

100 000 0011

X
X
X

X

2*о іоооо

X

25010100

X

25010200
25010.300

X
X

25010400

X

25020000

\

100 000 000

(розписати за підгрупами)
інші надходження, у тому чи слі:

X

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

X

фінансування (розписати за кодами кіасиф ікації фінансування бюджету за типом
боргового зобов'язання)

Кошти, що передаються із загального фонда бюджета до бюджета розвитку
(спеціального фонда)

602400

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної кіасифікації
видатків та кредитування бюджету, кіасифікації кредитування бюджету)

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього
ПОТОЧНІ ВИДАТКИ
Оплатя праці і нарахування на заробітну плату
Оплата праці
Заробітна плаза
Грошове забезпечення військовослужбовців
Нарахування на оплату праці
Використання товарів І послуг
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар
Медикаменти за перев'язувальні матеріали

X
2000
2100
2ПО

2111
2112
2120
2200

2210
2220

ТІ

Усього на рік
Найменування
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 енері осервісу
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних)
програм
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку гю реалізації державних
(регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до
заходів розвитку

Код

—

2250
2260
2270

2271
2272
2273
2274
2275
2276
2280
22НJ
22Я2

О б с л у г о в у в а н н я б о р г о в и х з о б о в 'я з а н ь

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань
Обслуговування зовнішних боргових зобов'язань

2410
2420

П оточні трансф ерти

2600

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Поточні трансферти орг анам державного управління інших рівнів
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Соціальне забезпечення
Виплата пенсій і допомоги
Стипендії
Інші виплати населенню

2010
2620

-------------------------------- 1
.

2630
2700

2710
2720
2730

Ін ш і п о т о ч н і в и д а т к и

2800

К а п іт а л ь н і в и д а т к и

J0U0
3100

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям
Капітальні трансферти населенню
Падання внутрішніх кредитів
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям
Надання інших внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів
Нерозподілені видатки

__

Jпо
3120
3121
3122
3130

_____

3131
3132
3140

3141
3142
3143
3150
3160
3200
32Ю
3220
3230
3240
4ІЮ
4ІП
4112
4113
42Ю
9000

—

_
-------------- . Ы

—

U
^
тллм*«с/”

Голявыий бухгалтер ,0 % .

V*

■ КОД 0 9 ^ 4иЬ‘2, • : . ?.
р

100 000 иии
101) 000 000

100 000 000
100 000 000

‘/чр <4 I

ё
Д

100 000 000

100 000 000

Головни0с»ікар

Лг '
щ .%■■ $ * -

РА ЗО М

спеціальний
фонд

2230
2240

2400

Придбання о с н о в н о г о к а п і т а л у
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування
Капітальне будівництво (придбання)
Капітальне будівництво (придбання) житла
Капітальне будівництво (придбанім) 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 культу ри, історії та архітектури
Створення державних запасів і резервів
Придбання землі та нематеріальних активів
Капітальні трансферти
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

загальний
фонд

0*<іпні)

-

..
__Л-П. Антоненко
Онщіаіи і прптще)

__ Г.П. Огурцова.
(іищіапі і притлче)

Юсічня 2019 року
(чисто. МІСЯЦЬ, рік)

• Инлбску виключено
" (^мИйростмлястьс* за к о д о м відно до класифікації кредитування бюджету га не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ- усього"
**’ З аі^ігу у їтт іса р о іп о р л /т і^ ч ^п іж ч о го рівня, крім головних розпорядників гз національних вищих навчальних закладів яким безпосередньо встановлені призначення \
держа» нВцубкЬцкеті и . і
^ '

