
Інформація по отриманню та використанню благодійних внесків 
в Комунальній установі "Запорізький обласний клінічний онкологічний диспансер"

Запорізької обласної ради 
за 2019 рік

Назва статті видатків
Надійшло за 

2019 рік 
(тис.грн.)

% до 
профінансова 

ного по 
загальному 

фонду

Використано за 
2019 рік 

(тис.грн.)

% до 
касових 

видатків по 
загальному 

фонду

Надходження всього 6 292,4 10% X 10%
в тому числі: X X X

через касу установи X X X
через банківську систему 50,0 X X X
гранти та дарунки (натуральна форма) 6 242,4 X X X

надходження медикаментів та товарів медичного призначення 
(лікарські засоби, рентгенплівка, реагенти діагностичні, деззасоби, 
кров і компоненти, хірургічні покриття, медичні халати, 
лабораторний посуд, формалін, рукавички нестерильні, 
презервативи та гель для УЗД, лапароскопічний інструмент, 
катетери, ендотрахеальні трубки, маски ларінгеальні, леза, шовні 
голки, дрібне медичне обладнання, тощо)

X X 3 887,6 X

проведення метрологічної повірки медичного обладнання X X 2,4 X
технічне обслуговування та поточний ремонт устаткування та 
медичного обладнання

X X 154,4 X

поточний ремонт приміщень (приміщення рентгендіагностичного 
та флюорографічного кабінетів консультативної поліклініки, заміна 
дверей у відділеннях)

X X 254 X

придбання основних засобів (медичного обладнання (центрифуга 
лабораторна, водяний термостат, коагулятор, резектоскоп, помпа 
для іригації, інсуфлятор, біполярний затискач, стерилізатор 
повітряний, електрокардіограф), обладнання для прибирання, меблі, 
універсальні інвалідні візки, холодильники у відділення, пральна 
машина, комп"ютери, кондиціонери, бетонозмішувач, 
багатофункціональні пристрої, кавомашина, багаторічні 
насадження)

X X 1360,9 X

придбання господарських матеріалів та малоцінного інвентарю 
(бланки медичні, електротовари, господарські та канцелярські 
товари, будівельні матеріали, електроівнструменти, засоби з 
охорони праці, передплата періодичних видань тощо)

X X 426,3 X

придбання продуктів харчування X X 15,4 X
інші комунальні послуги (вивіз побутових відходів) X X 5,7 X
послуги зв’язку X X 0 X
інші послуги (поточний ремонт системи опалення, технічний огляд 
ліфтів, монтаж та випробування заземлення електрообладнання 
будівлі поліклініки, послуги зі збирання, зберігання, вивезення та 
утилізації медичних відходів, супровід програмного забезпечення з 
обліку кадів, медичної статистики, подання податкової та 
статистичної звітності, навчання працівників з питань охорони 
праці, інформаційні та поліграфічні послуги, дослідження стічної 
води, обов’язкове страхування, навчання з безпеки праці, 
обов’язковий профогляд, тощо)

X X 210,4 X

погашення кредиторської заборгованості X X 0 X

Всього: 6 292,4 X 6 317,1 X
Залишок невикористаних коштів 5,5 X X X


