
43135274 Ко заклад

(код за

(найменування MicTa

ЗАТВЕР,ФКЕНО
Наюз МiнiФербй фiнансiв УФаiни 28 01 2002 М 57

(у р€дакцii наЕэу Мiнiбgрfiй фiнsнс]в Украiни (И 12 2015 lф ,1,118)

3атвердкений у cyMi:
Дев'яmь нiльйонiв чоmuрuсmа aцiсmь mчсяч вiсiмСrесяm

lасmупнuк Micbкoeo еоловч з пumань diяльносmi
вuконавчuх opeaиiB, auрекmор dепарmаменmу

оматологiчна

установи)
обл.

мiсцевий (мiський бюджет м.Днiпра)Вид бюджету мiсцевий

ОО копiйок (9 406 089,00

flt

код та назва вiдомчоI класифiкацii видаткiв та кредитування бюджету 07 f[епартамент охорони здоров'я
наGелення Днiпровськот Micbkoi ради

(код та назва програмноТ класифiкацiT видаткiв та кредитування мiсцевих бюджетiв (код та назва ТиповоТ програмноТ класифiкацij
видаткlв та кредитування мlсцевих бюджетiвi- 0712100 Gтоматологiчна допомога населенню )

Найменування Код
усього на pik

рАзом
загальний фонд спецiальний фонд

2 3 4 5
FlАлхолжЕ}l}lя - чсього х 7 554 54б.00 1 E51 543.00 9 406 0Е9.00

надходження коштlв lз загального фонду бюджетV х 7 554 546 00 х 7 554 546 0с
Надходження коштiв iз спецiального фонду бюджету, y ToMv числi: х х 1 851 54з 00 1 851 54з 00

наOхоФкення Bid плаmч эа послу2ч, що наOаюmьсяббdlкеmнuмч
усm а н овам ч зе id но i з законоdавсmвом 2501 0000 х 1 351 54з 00 1 351 543 00

розписати за пlдгрупами) х
l lлаmа за послуеч, що наОаюmься бюФкеmнuмч усmановамч зеidно
з j'x основною 0iяльнiсmю 2501 01 00 х

1 351 543 00 1 351 54з 00
iHult dжерела власнuх наdхоdжень бюOжеmнuх vсmанов 25020000 х

розписати за пiдгрупами) х
iHшi наdхоOження, у mому ччслi: х 4 561 058 00
lнuJl ooxoou lрозпuсаmч эа кооамч класчфкацii 0охоOiвббdжёйй х 4 561 058 00

4 561 058,00Офiцiйнi mрансферmч 40000000 х
Bi0 opeaHiB 0ержавноео управлiння 4 1 000000 х 4 561 058 00

Субвенцi 41 030000 х 4 561 058 00
Меdччна субвенцiя з 0ержавноео бюdжеmу мiсцевuм бюOжеmам 41оз42о0 х 4 561 058 00

qIнансування (розпчсаmu за kooavu класчфlкацli фiнансування
5юOжеmу за muпом бореовоео зобов'язання) х 500 000 00 500 000 00

Ф iH ансу ван н я з а акmчвн u м ч операцiямч 600000 500 000 00 500 000 00
змiнч обсяеiв бюdжеmнuх кошmiв 602000 500 000 00 500 000 00

llереOача кошmiв iз заеальноео фонOу dоббdх<еmу розвumк|
спецiальноео фонOу 602400 500 000.00 500 000 00lluберненнн kpeuuIrllB оо оюФкеmу розпчсаmч за kooavu про2рё

класчфiкацii BuOamKiB mа креdumування бюdп<еmу, класuфiкацii
креOчmування бюdжеmу)

х

х

тА

Медикаменти та перев'язувальнi ма

' l7сlч20ш

_Вlдповlда- -

зOоров'я населення Днiпровськоi MicbKoi

х 7 554 546.00 1 851 и3.00 9 406 08s.

поточнi видатки 2000 7 554 м6. 1 351 8 906 08s.
оплаmа працi i нарахування на заро6'rплнч плаmч

Оплаmа працi 2110
JapoolTHa плата |11
Грошове забезпечення вiйськовослужбоЪцв

flарахування на оплаmч працi 2120
Бчкорчсmання mоварiв i послyе 2200 т 554 546.00 1 351 543,00 8 906 089.

Предмети, матерiали, обладнання та iHBeHTap 221

Продуlси харчування 22
Оплата послуг (KpiM комунальних)

225с
uylлd l Nи l d Jdлuли Gl lецlального призначення



оплата теплопбФз,rання
та водопостачання та водовlдведення

розробки, окремIзаходи

Виплата пенсiй i допомоги

l lридоання ооладнання i предметiв довгострокового

цlя та реставрацiя iнших
пам'яток культури, icтopiT та ацiтекгури

капlтальнi трансферти органам державногО управлiннЯ iнtчих piBHiB

О.Г. Шкода

" Сума

з економiчнuх пumань

lфiкачii кредиryвання бюАж9ту та не враховуетьФ у ряАку 'НАДХОДЖЕННЯ - усього.

Ёffi'# 
KPiM ГОЛОВНИХ РОЗПОРЯДНИКiВ Та нацiональних виlцих навчальних закладiв, яким безпосередньо

z2

К Т.П. Копоть
(пiдпис) 1iнiцlffi

встановленi



Погоджено **

(пiдпис)

мп

(посада)

(iнiцiали прiзвище)

(число, мiсяць, piK)

Управлiнrtя fi,e1.l"li

каз ка че r-: с t,K оi c-,iy )t:б (,

Jli;l.y:T рiалl, тtоi, у pnlio i

:l,.l'l :: i('('1"1,oBAtto Tr\ ВlаlГ

кЕквккк

Вtдrоs]далЫrа

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МiвiФерФва фiнансiв Украiни 28 01 2002 М57 (у редакчli наказу
МlнiФерФва фiнансiв УкраТни (у редакцii наказу МiнiФерФва фiнансiв
Украiни вiд 26 11 2012 N 1220)

Jатвердкении у cyмl t lGlM мlльионlв дев'ятсот
tлiсть тисяч вiсiмдесят дев'ять гривень 00
копiйок (8 906 089,00 грн.)

(сума словами i цифрами)
Jасryпник мlського голови з питань дIяльностl
виконавчих органlв, директор департаменry
охорони здоров'я населення flнiпровськоi

2282

ПЛАН ВИКОРИСТАННЯ их коштlв
на 2020 рaк

43135274 Комунальний заклtад "Лiвобережна стоматологiчна полilgliнiка" f[нiпровськоТ мiськоI ради

вид бюджеry

код та назва вlдомчоi класифiкацii видаткiв та кредиryвання бюджеry

код та назва програмноj класифiкацiТ видаткlв та кредиryвання держlвного бюджеry

ДнiпровськоТ Micbкo'' ради

(код та назва програмно] класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв (код
та назва типовот програмноi класифiкацii видаткiв та кредиryвання мiсцевих бюджетiв)' o7,1 21 оо Стоматологiчна допомога населенню
код економlчноl класиФlкацli видаткiв бюджеry / код класифiкацii кредиryвання
бюджету

Hi

Ns з/п показники Загальний фонд 0пецiальний фонд Разом
I 2 4 5
1 вимтки тд ндДцння кРЕдитlв _ чсього 554 546.00 l 35. 8 906 089.00

1,| Поточнi видатки 7 554 54 1 35l 54з.00 6 089.00
1.1.1 Оплата працi i нарахування на зЬробГнч гuiатч 4 8l 5 757.00 168 786.00 5 984 543.00
1,1,2 Оплата працi 47 34з.00 958 4 905 364,00113 ароOпна плата з 947 343 0с 958 021 00 4 905 364 0с114 Нарахування на оплаry праL 868 4,14 0с 210 765 00 1 079 179 0с
1 .1.5 икористання ToBapiB i послуг 1 974 324. 17з з51 .00 2 147 675.00,1 16 lредмети, матерlали, обладнання та iHBeHTap 37 948 0с ,l1 250 00 49 ,198 0с117 Медикаменти та перев'язувальнi матерiали 601 204 0с 52 500 00 653 704 00118 l lрuлукlи харчування 00с 000 000,1 19 l lJ ld l d l |UUJ lyl (KplM комуналЬНИХ)

идатки на вlдрядження
51 919 0с 64 000 00 115 919 001110

1,1.11
00с 600 00 600 00

1112 1 28з 253.00 45 001.00 1 328 254.00

1 1 13 (_)плата водопостачання та водовiдведgння
576 ,100 00 24 230 00 600 330 00

1114 54 208 00 1 253 0с 55 461 00

1 1 15

1.1.1 6

Оплата природного газу
42 950 00 17 700 0с 660 650 00

9995 1818 1,1 813 00цослlмення i розробки, oкpeмi заходи по рЬЪлББцПi дерх(авних
(регiональних) програм 20 000.00 925.00 20 925.00

1117 еряевнйiфёгiойлБrПffiграм, не
20 000 00 925 00 20 925 00

ччч.аl IDпt JdUеJllсчёННЯ 7lи 465.00 0.00 7Zи 465.0с

112о 4 465 00 000 4 465 0с

1121 ншl поточнl видатки
Капiтапццi ьчпа-- и

740 000 0 0 740 000 0с

1.2 8481 ,l 00

13 Надання в

Надання:14
J --

-/-/
Во

м

{oi i
,\

(iнiцiали i прiзвище)
z. т п копоть

(iнiцiали i прiзвище)

)

13.0,1 ,2020 о.
(число, мrсяць, piK)

вих кодlв

- ,,"-"П ВlДПОВiДНО ДО ЗаКОнодавФва не е обов'язковою для вичих на 
""п,*п,."-"дi" i";;;; Й".o" ;Н; #rН;Ч:Ё""dilý;"ТН:j::?";::_

iiii""::j:::i+i!i"r#i:Жfi::J;L: .""*rЖ;:jП."ДНеНi У Фапi 87 Бюдж","о,о *од"*J у*р"iни) план викориФан"" оЪд*е,"п" *ошi" пiдписусться керiвникоц уФанови

l

l

з економlчних питань'*



Управл[ння Д.р*.;;;
,кQэначейськоi слу;кбlт Укра Тт
l:i.l,.,:;1 1iз;1 1,!{ом v райп:li ; .,, i,.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ MiHiФepФBa фiнансiв Украiни 28 01 2002 N957 (у редакцli наказу
MiHifrepбBa фlнансiв Украiни (у редакцii наказу МiнiферФва фiнансlв
Украiни вiд 26 11 2012 N 122О)

5атверджении у cyмl l l,ятсот тисяч гривень UU

копiйок (500 000,00 грн.)

(сума словами i цифрами)
Jасryпник мlського голови з питань дlяльностl
виконавчих органiв, директор департаменry
охорони здоров'я населення flнiпровськоТ
MlcbKol

Бабський
ще)

Погоджено ** i - -- -;---:__--лл__ -

(посада)

(пiдпис)

мп

(iнiцiали i прiзвище)

(число, мiсяць, piк)

плАн використАння БюджЕтних коштlв
на 2020 piK

43135274 КомунальНиЙ 3аклаД "ЛiвобереЖна стоматОлогaчна полiклiнiка",Щнiпровськоi мiськоI ради

(найменування MicTa, району, обласгi)

(код за та найменування бюджетноТ установи)

вид бюджету

код та назва вiдомчоi класифiкацiТ видаткiв та кредиryвання бюджеry

19дчла_з_l1п!оIрамноТ ч-а_чф]т.а-чil вI4_1тдlтз кредиryвання державного бюджеry
(код та назва програмноl класиФlкацll видаткlв та кредиfування'iulсцевих оюджётlв'
(код та назва типовоi програмноТ класифiкацiТ видаткiв та кредитування мiсцевих
бюджетiв)
код економiчно'i класифiкацii видаткiв бюджеry / код класифiкацiТ кредиryвання
бюджету

0712100 Стоматологiчна допомога населенню

32,t 0

flнiпровськоТ MicbKoi ради

1

п

В о генерального дирекrора**

заступник генерального директора з економiчних
прiзвище)

(iнiцiали i

13.01 2020
(число, мiсяць, piK)

за повною €кономiчною масифiкацiею видаткiв бюджету та frасифiкацiею кредиryвання бюдхету без зазначення цифрових кодiв у

- Форма

разl
" план
бюджет

ться одержувачами бюметних коштiв та погоджусться ро3порядниками кошiв наявнiйь або вiдслнiсть вjдбитка печатки одержувачiв
цавfrва не € обов'язковою Для вищих навчальних зашадlв та наукових установ, зашадiв охорони здоров'я. цо утримуються за рахунокбюджетних

затверджует
)в'я, видатки на яКi поредбаченi у qaпi 87 Бюджотного кодексу украiни) план викориФання бюджетних коштaв пiдписуsться керiвником уйанови тазатвердження кощторисiв

"t 3аповнюст рlвня, KplM головних розпорядникiв та нацiональних вищих навчальних зашадiв, яким безпосередньо всгановленi призначення у державному бюджетl

.П Копоть


