
07 Управління охоpони здоpов'я Миколаївської міської ради 

Підсумок Підсумок

25 511,203 25 511,203  35 943,600 35 943,600  

Всього
за рахунок 

власного ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

Всього
за рахунок власного 

ресурсу 
за рахунок 
субвенцій 

070000 2210
предмети, матеріали (канц, госп. товари 
для відділу медичної статистики) 53,100 53,100

070000 2220

медикаменти (придбання суглобів, 
памперсів, сечо-кало приймачів, розхідні 
матеріали для інсулінових помп для 
інсулінозалежних дітей, розхідні 
матеріали для проведення гемодіалізу, 
слухові апарати пільговій категорії 
громадян) 6 621,108 6 621,108

070000 2220

проєкт "Громадський бюджет" 
придбання інсулінових помп для 
інсулінозалежних дітей 297,400 297,400

070000 2230

продукти харчування (спеціалізоване 
лікувальне харчування для хворих з 
орфанними захворюваннями, молочні 
суміши для дітей з малозабезпечених 
сімей) 3 385,900 3 385,900

070000 2240

оплата послуг (страхування працівників 
від КОВІД, оплата послуг по відділу 
мед.статистики (зв'язок, програми, 
охророна приміщень) - 53,575 тис.грн.) 2 913,575 2 913,575

070000 2800 податки (оплата земельного податку) 3 915,570 3 915,570

070000 2730

оплата пільгового зубопротезування, 
пільгових рецептів (хворі з 
перезадженими органами, наркотики, 
хворі на онкологічні захворювання) 7 740,050 7 740,050

Пропозиції до проєкту рішення про бюджет Миколаївської міської територіальної громади на 2022 рік (без урахування видатків на виконання 
вимог статті 77 Бюджетного кодексу України в частині врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці та на проведення 

розрахунків за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються бюджетними установами)

Примітка
Поточні видатки (тис.грн.) Капітальні видатки (тис.грн.)

Назва послуг/робіт/обладнання/предметів 
довгострокового користування

Найменування 
Об'єкта

КПКВК



070000 3110

придбання медичного обладнання 
(функціональні ліжка - 65 шт на суму 
3634,000 тис.грн.; ренгенапрат для ДЛ 
№2 - 4500,000 тис.грн.; відеоцентр, 
інфузійні насоси, відеобронхоскоп для 
МЛ №4 - 2900,000 тис.грн.; коагулятор 
лазерний, оптико-корегентний томограф 
для МЛ №1 - 2850,000 тис.грн.; 
лапароскопічна стійка для ПБ№3 -  
4719,600 тис.грн.; дизель-генератори 2 
од. для МЛ №3 та МЛ №5 - 1700,000 
тис.грн.; дефібрилятори для ЦПМСД - 
2од. - 140,000 тис.грн.; апарати УЗД 
експерт класу 2 од. для ПБ№1, ПБ№3 - 
10000,000 тис.грн.; цифровий мамограф 
для МЛ №4  - 5500,000 тис.грн. 35 943,600 35 943,600

0710160 2210 Предмети.матеріали.обладнання та 111,853 111,853 
інвентар. У т.ч. мякий інвентар та 
обмундирування  
( бензин. Запчастини до авто . Конверти та 
марки . 
Папір )

0710160 2240
Оплата послуг (крім комунальних) ( ТРК 
Март. 288,640 288,640 

0710160
 Обслуговуння програми Бюджет міста 
.вогнегасників 

0710160
 Страхування водія та авто. Абонплата за 
зв'язок . 

0710160
За інтернет За пожежну сигналізацію. За 
електронний 

0710160
документообіг . За програмне забезпечення 
Дебет-Плюс. 

0710160
Обслуговування оргтехніки. Перезарядка 
вогнегасників

0710160
тех.обслуговування газопроводу. Перевірка 
домоходів .

0710160
техослуговування котельного обладнання . 
Охорона

0710160
адмінбудівлі. Профілактика бойлера та 
кондиціонерів . Програмне 

0710160 забезпечення МЕДОК)
0710160 2250 Видатки на відрядження 11,000 11,000 

0710160
водопостачання. Електроенергія . 
Газопостачання. 161,211 161,211 

0710160 вивіз сміття.
0710160 2800 профспілка. Еколог. Податок. 11,796 11,796 


