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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №1»
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

м. ВІ ННИЦЯ
(найменування міста, району, області)

вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
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
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації 
кредитування бюджету

місцевий бюджет Вінницької міської територіальної громади, 
07 Орган з питань охорони здоров'я,______________________

0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню,

2610, 3210.

N9 з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 59 092 323,00 6 531 200,00 65 623 523,00

1.1 Поточні видатки 59 092 323,00 125 250,00 59 217 573,00
1.1.1 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 33 391 314,00 33 391 314,00
1.1.2 Оплата праці 27 475 264,00 27 475 264,00

1.1.2.1 Заробітна плата 27 475 264,00 27 475 264,00
1.1.2.2 Нарахування на оплату праці 5 916 050,00 5 916 050,00
1.1.3 Використання товарів і послуг 25 701 009,00 125 250,00 25 826 259,00

1.1.3.1 Медикаменти та перев'язувальні матеріали 19 084 000,00 125 250,00 19 209 250,00
1.1.3.2 Оплата послуг (крім комунальних) 649 836,00 649 836,00
1.1.4 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 5 967 173,00 5 967 173,00

1.1.4.1 Оплата теплопостачання 2 884 589,00 2 884 589,00
1.1.4.2 Оплата водопостачання та водовідведення 338 745,00 338 745,00
1.1.4.3 Оплата електроенергії 2 651 378,00 2 651 378,00
1.1.4.4 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 92 461,00 92 461,00

1.2 Капітальні видатки 6 405 950,00 6 405 950,00
1.2.1 Придбання основного капіталу 6 405 950,00 6 405 950,00

1.2.1.1
Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування 6 106 000,00 6 106 000.00

1.2.2 Капітальний ремонт 299 950,00 299 950,00
1.2.2.1 Капітальний ремонт інших об'єктів 299 950,00 299 950,00

Надання внутрішніх кредитів
Надання зовнішніх кредитів
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використання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без зазначення 
" ЦМфроВйх 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 закладів 
фахової передвищої та вищої освіти 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 закладів вищої освіти, яким безпосередньо 
встановлені призначення у державному бюджеті.



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 №57 (у 
редакції наказу Міністерства фінансів України 
від 26.11.2012 N 1220)
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ПЛАН
використання бюджетних коштів

на 31.12. 2021 рік
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ВІННИЦЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
М .В ІН Н И Ц Я

вид бюджету
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету
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
код економічної класифікації видатків бюджету / код класифікації 
кредитування бюджету

(найменування міста, району, області)
місцевий бюджет Вінницької міської територіальної 
громади,__________________________________________
07 Орган з питань охорони здоров'я,

0717322 Будівництвої медичних установ та закладів,

3210.

N2 з/п Показники Загальний фонд Спеціальний фонд Разом
1 2 3 4 5
1 ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього 14 291 193,00 14 291 193,00

1.1 Поточні видатки
1.2 Капітальні видатки 14 291 193,00 14 291 193,00

1.2.2 Придбання основного капіталу 14 291 193,00 14 291 193,00
1.2.4 Реконструкція та реставрація 14 291 193,00 14 291 193,00

_ _ _ и .  4.2 Реконструкція та реставрація інших об'єктів 14 291 193,00 14 291 193,00
' о х о К ^ Надання внутрішніх кредитів

Надання зовнішніх кредитів
:_____ ^
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Костянтин ЛІВАКОВСЬКИЙ

_Л ід і я РУДЗЕВИЧ
.̂ гдЗЙар.у’Йікористання бюджетних коштів заповнюється за повною економічною класифікацією видатків та кредитування без 

г_, іеній^і'цйфрових кодів, у разі потреби може бути доповнена іншими показниками.
2І шащзикористання оюджетних коштів затверджується одержувачами оюджетних коштів та погоджується розпорядниками коштів. 

Наявність або відсутність відбитка печатки одержувачів бюджетних коштів на документі відповідно до законодавства не є обов'язковою. 
Для закладів фахової передвищої та вищої освіти 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 закладів вищої освіти, яким 
безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.


