
РОЗРАХУНОК

на 2023 рік

КЕКВ Найменування Сума, грн

ДОХОДИ, всього 1707511,00

дохід з місцевого бюджету за програмою фінансової підтримки 1707511,00

ВИТРАТИ, всього 1707511,00

2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 94000,00

Соф ОТГ - пальне 50000,00

Соф ОТГ - шини 34000,00

Соф ОТГ - запасні частини 10000,00

2220 Медикаменти та перев"язувальні матеріали 766710,00

імуносупресивні препарати для гемодіалізу по Девладівській 
ОТГ(Мирцера – 200 мкг/м-ць=4 амп. №50 в м-ць, на 1 чол. 48 
амп. в рік * 2 чол.  * 2300,00 грн) 220800,00

забезпечення харчовою сумішшю ФАМ-2 дитину хвору на 
фенілкетонурію ( 72 бан *3000,00) 216000,00

імуносупресивні препарати (Миколаївка) - Сандімун - 30 
уп.*500,00 грн 15000,00

імуносупресивні препарати (Миколаївка) - Міфортик - 12 уп. 
*1100,00 грн 13200,00

закупівля туберкуліну дітям Соф ОТГ (620 уп * 250,00 грн) 155000,00

засоби індивідуального захисту 50000,00

противірусні лікарські засоби на період епідемічного 
сезону на ГРВІ та грип 10000,00

однокомпонентний калоприймач уростомний - 1 шт в день 18750,00

сечоприймач ножний - 20 шт в м-ць 4800,00

сечоприймач приліжковий - 20 шт в м-ць 2880,00

катетер Фолея латексний 2-х ходовий - 3 шт/м-ць 1080,00

вироби медичного призначення (вата, шприци, бинти, 
перчатки і т.п.) 20000,00

Медикаменти на невідкладну допомогу згідно протоколів для 
забезпечення сумок-укладок лікаря і м/с серцевими засобами, 
гіпотензивними, спазмолітичними, знеболюючими, аналгетиками, 
нітрогліцерином, аспірином, спиртом, ватою, перчатками, шприцами 
тощо) 20000,00

закупівля памперсів (48 уп. * 400,00 грн) 19200,00

2240 Оплата послуг (крім комунальних) 32200,00

 т.о.системи газопостачання 10000,00

до фінансовго плану КНП "Софіївський ЦПМСД"



 перевірка димових каналів 2000,00

 т.о.приладів і пристроїв системи пожежної 
сигналізації (Миколаївська СЛА) 7200,00

 т.о.газового обладнання 13000,00

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 314601,00

2272 Оплата водопостачання та водовідведення 2305,00

Софіївська ОТГ - 12 куб.м * 82,05 грн 985,00

Софіївська ОТГ (Миколаївка) - 60 куб.м * 22,01 грн 1320,00

2273 Оплата електроенергії 205000,00

Софіївська ОТГ - 34000 кВт*год * 6,03 грн 205000,00

2274 Оплата природного газу 98446,00

Софіївська ОТГ - 5,442 тис.куб.м * 18,09 грн 98446,00

2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 8850,00

Софіївська ОТГ - вивіз твердих побутових відходів (12 міс * 
736,96 грн) 8850,00

2730 Інші виплати населенню 500000,00

Девладівська ОТГ - забезпечення безоплатного та пільгового 
відпуску лікарських засобів певним категоріям населення згідно 
постанови КМУ від 17.08.1998 № 1303 – діти-інваліди (4 чол.), 
онкохворі (5 чол.), операція на серці (2 чол.), епілепсія (6 чол.), 
гіпотиреоз (1 чол.), АТО (1 чол.), цукровий діабет (2 чол.), інваліди І-
ІІ групи заг.захворювання (6 чол.)– 3000,00 грн * 12 міс 100000,00

Девладівська ОТГ - хронічна ниркова недостатність (Люта, 
Томіленко) 100000,00

Софіївська ОТГ - забезпечення безоплатного та пільгового відпуску 
лікарських засобів певним категоріям населення згідно постанови 
КМУ від 17.08.1998 № 1303 – 25000,00 грн * 12 міс 300000,00

Директор К.І.БЕРЕЗНІЙ
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