РІЧНИЙ ПЛАН ЗАКУПІВЕЛЬ, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ БЕЗ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на 2014 рік (із змінами)
Жовтнева центральна районна лікарня, код ЄДРПОУ 01998489
(найменування замовника, код за ЄДРПОУ)

предмет закупівлі

код КЕКВ (для
бюджетних коштів)

очікувана вартість предмета закупівлі (грн.)

2
2210
081007 "програми та
7805,00
централізовані заходи
19.20.2 паливо рідинне та
боротьби з
газ; оливи мастильні (пальне
туберкульозом"
, олива )
2210
081002 "Інші заходи по 11695,00
охороні здоров'я"
2210
19.20.2 паливо рідинне та
080101 "благодійні
146,00
газ; оливи мастильні (пальне
внески, гранти та
, олива )
дарунки"
2210
19.20.2 паливо рідинне та місцевий бюджет 080101 247940,00
"лікарні"
газ; оливи мастильні (бензин
Аі-92, дизельне паливо,
2210
оливи мастильні )
місцевий бюджет 080101 -179189,00
"лікарні"

3

1

2210
19.20.2 паливо рідинне та місцевий бюджет 081007 25849,00
"програми і
газ; оливи мастильні (бензин
централізовані заходи
Аі-92, дизельне паливо,
боротьби з
оливи мастильні )
-26529,00
туберкульозом"
36914,00
2210
19.20.2 паливо рідинне та
газ; оливи мастильні (бензин місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
Аі-92, дизельне паливо,
-37290,00
здоров'я"
оливи мастильні )

19500,00

146,00

дев'ятнадцять тисяч п'ятсот
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
3250,00 грн. три тисячі двісті
п'ятдесят грн. 00 коп.

сто сорок шість грн. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 24,33 грн. двадцять
чотири грн. 33 коп.

проц
едур оріентовний
а строк здійснення
закупівлі
закуп
івлі
4
5

по рішенню сесії ЖРДА, розшифровка
№28 по КТКВК 081007 пальне ,
додаткові кошти

травень 2014
року

по рішенню сесії ЖРДА, розшифровка
№27 по КТКВК 081002 пальне,
додаткові кошти

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 дизельне паливо

серпень 2014
року

67695,00

6

травень 2014
року

січень - грудень
2014 року

шістдесят сім тисяч шістсот
дев'яносто п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 11282,50 грн.,
одинадцять тисяч двісті
вісімдесят дві грн. 50 коп.

примітки

січень - грудень
2014 року

бюджетне призначення на початку 2014
року бензин аі - 92, дизельне паливо,
оливи моторні
розшифровка №60 по КТКВ 080101
бензин аі - 92, дизельне паливо, оливи
моторні
бюджетне призначення на початку 2014
року бнзин аі - 92, дизельне паливо,
оливи моторні

розшифровка №59 по КТКВК 081007
бензин аі - 92, дизельне паливо, оливи
моторні
бюджетне призначення на початку 2014
січень - грудень
року бензин аі - 92, дизельне паливо,
2014 року
оливи моторні
серпень 2014
року

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
бензин аі - 92, дизельне паливо, оливи
моторні

19.20.2 паливо рідинне та
газ; оливи мастильні

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

19.20.2 паливо рідинне та
газ; оливи мастильні

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 081002
20.59.4 Засоби змащувальні;
"інші заходи по охороні
присадки; речовини
здоров'я"
антифризні готові (антифриз,
2210
тормозна рідина, тосол)
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
19.20.2 паливо рідинне та
газ; оливи мастильні

18.14.1 Послуги палітурні та
2210
послуги, пов'язані з
місцевий бюджет 080101
оправленням (куток
"лікарні"
наглядної агітації)

42120,00

сорок дві тисячі сто двадцять
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
7020,00 грн. сім тисяч двадцять
грн. 00 коп.

розшифровка №87 по КТКВ 080101,
додаткові кошти згідно рішення сессії
листопад 2014
№40 від 03.10.2014 паливо А-92 -2100 л,
року
дизельне паливо - 500 л додаткові
кошти

45550,00

45550,00

сорок п'ять тисяч п'ятсот
п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 7591,67 грн. сім
тисяч п'ятсот дев'яносто одна
грн. 67 коп.

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101 ,
згідно рішення сессії ЖРДА №30 від
21.11.2014, додаткові кошти

450,00

450,00

чотириста п'ятдесят грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 75,00
грн., сімдесят п'ять грн. 00 коп.

жовтень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 паливо А-92 -31л

42120,00

січень - грудень
тормозна рідина -72 л, антифріз - 108л
2014 року

12384,00

376,00
13440,00

680,00

57561,00

п'ятдесят сім тисяч п'ятсот
шістдесят одна грн. 00 коп. з
ПДВ , в т.ч. ПДВ 9593,50 грн.,
дев'ять тисяч п'ятсот
дев'яносто три грн. 50 коп.

1537,80

одна тисяча п'ятсот тридцять
сім грн. 80 коп. з ПДВ, в т.ч.
ПДВ 256,30 грн., двісті
п'ятдесят шість грн. 30 коп.

34800,00
22852,00
-91,00

2210
16.10.1 Деревина, розпиляна
місцевий бюджет 080101
чи розколота вздовж,
"лікарні"
розділена на шари або
лущена, завтовшки більш ніж
2210
6 мм ; шпали дерев'янні до
25010400 "надходження
залізничних або трамвайних
бюджетних установ від
колій, непросочені (дошки
реалізації в
дерев'янні)
установленому порядку
майна"

тринадцять тисяч чотириста
сорок грн. 00 коп.з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 2240,00 грн., дві тисячі
двісті сорок грн. 00 коп.

530,00
1000,00

7,80

січень - грудень
2014 року

тормозна рідина -2 л, антифріз-2л

січень - грудень
2014 року

тормозна рідина -6 л, антифріз-5л

січень - грудень плакати з охорони праці -41 шт., куток
2014 року
наглядної агітації - 1 шт.
листопад 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 08101,
плакати з охорони праці
розшифровка №95 по КТКВ 08101,
плакати з охорони праці
розшифровка №107 по КТКВ 080101
дошки

січень - грудень
2014 року

дошки дерев. - 1000 м³

вересень 2014
року

розшифровка №77 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25010400 дрова 78 кг

24.10.1 Продукти первинні з
заліза та сталі (металолом)

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку
майна"
2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2210
080101 "плата за послуги,
що надаються
бюджетними установами,
згідно з їх основною
діяльністю"

2210
20.41.3 Мило, засоби мийні місцевий бюджет 081002
та засоби для чищення
"інші заходи по охороні
здоров'я"

2210
місцевий бюджет 080500
20.41.3 Мило, засоби мийні
"загальні і спеціалізовані
та засоби для чищення
стоматологічні
поліклініки"

розшифровка №77 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25010400 металобрухт -21,6кг

832,00

серпень 2014
року

розшифровка №59 по КТКВК 081007
мило рідке - 10 л

4277,00

червень 2014
року

розшифровка №42 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100 пральний порошок100кг, мило господарське 100 кг, мило
рідке - 70 л

1120,00

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
пральний порошок -20кг, мило рідке 50фл.

352,00

січень - грудень
2014 року

пральний порошок-22 кг

736,00

червень 2014
року

розшифровка №41 по КТКВ 080500
пральний порошок-46 кг

3040,00

-2840,00
-1365,00

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку
майна (крім нерухомого
майна)"

двадцять вісім грн. 08 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 4,68 грн.,
чотири грн. 68 коп.

вересень 2014
року

28,08

164,00

28,08

56496,00

п'ятдесят шість тисяч
чотириста дев'яносто шість
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
9416,00 грн., дев'ять тисяч
чотириста шістнадцять грн. 00
коп.

січень - грудень
пральний порошок-50кг, мило
2014 року
господарське -50 кг, мило рідке - 150 л
розшифровка №104 по КТКВ 080500
листопад 2014
пральний порошок --20 кг, рідке мило -року
40бан.
розшифровка №110 по КТКВ 080500
листопад 2014
року
мило рідке бан.-- 30шт.

січень - грудень
2014 року

мило рідке - 20 л

пральний порошок-100 кг, мило
січень - грудень
господарське -100 кг, сода- 30 кг, мило
2014 року
рідке - 200 л
розшифровка №40 по КТКВ 080101
червень 2014
пральний порошок-900 кг, мило
року
господарське -1200 кг, сода- 120 кг,
мило рідке - 700 л

44459,00
2210
20.41.3 Мило, засоби мийні
місцевий бюджет 080101
та засоби для чищення
"лікарні"

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

5721,00

36,00

січень 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
порошок 5пач., мило рідк- 30л,
лютий 2014 року чистячий засіб - 10шт., засіб д/чищення
скла -5шт., булизна - 20 шт., сода - 50
кг, мило господ. - 163 шт.

1367,23

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

458,38

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

3224,43

11360,64

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

4025,41

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

645,40

розшифровка №2 по КБКД 25020100
порошок 1пач.

одинадцять тисяч триста
шістдесят грн. 64 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 1893,44 грн. одна
тисяча вісімсот дев'яносто три
грн. 44 коп.

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пральний порошок - 5
пач., мило рідке- 5л, чистяч. Засіб - 10
березень 2014
шт.,засіб д/чищення скла-5 шт., білтизна
року
- 10 шт., засіб д/чищун.- 3 шт.засіб
д/миття посуду - 1шт.,миючий засіб 2шт.
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 пральний порошок - 8
травень 2014 пач., мило рідке- 75л, чистяч. Засіб - 12
шт.,засіб д/чищення скла-3 шт., білтизна
року
- 30 шт.,миючий засіб - 25шт., мило 288 шт., сода- 50кг
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 пральний порошок - 19
червень 2014 пач., мило рідке- 60л, чистяч. Засіб - 26
шт.,засіб д/чищення скла-5 шт., білизна року
30 шт.,миючий засіб -65шт., мило - 288
шт., сода- 50кг
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пральний порошок липень 2014
7пач., мило рідке- 5л, чистяч. Засіб - 7
року
шт.,засіб д/чищення скла-5 шт.,миючий
засіб -8шт.

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

361,10

вересень 2014
року

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

431,99

вересень 2014
року

20.41.3 Мило, засоби мийні
та засоби для чищення

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

323,52

жовтень 2014
року

листопад 2014
розшифровка №117 по КБКД 25020100
року

487,18
2210
17.12.1 Папір газетний, папір
місцевий бюджет 081007
ручного виготовлення та
"програми і
інший некрейдований папір
централізовані заходи
або картон для графічних
боротьби з
цілей
туберкульозом"
17.12.1 Папір газетний, папір
2210
ручного виготовлення та
місцевий
бюджет
080101
інший некрейдований папір
"лікарні"
або картон для графічних
цілей
2210
17.12.1 Папір газетний, папір
місцевий бюджет 081003
ручного виготовлення та
"служби тех. нагляду за
інший некрейдований папір
будів. та кап. ремонтом,
або картон для графічних
централізовані
цілей
бухгалтерії"
17.12.1 Папір газетний, папір
2210
ручного виготовлення та
місцевий бюджет 081002
інший некрейдований папір
"інші заходи по охороні
або картон для графічних
здоров'я"
цілей
2210
17.12.1 Папір газетний, папір
місцевий бюджет 081007
ручного виготовлення та
"програми і
інший некрейдований папір
централізовані заходи
або картон для графічних
боротьби з
цілей
туберкульозом"

розшифровка №72 КТКВ 080101, КБКД
25020100 пральний порошок - 11пач.,
мило рідке- 1л, чистяч. Засіб - 7
шт.,засіб д/чищення -3 шт.,білизна 10шт.
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пральний порошок 6пач., мило рідке- 5л, чистяч. Засіб - 10
шт.,засіб д/чищення скла-3 шт.,миючий
засіб -6шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пральний порошок 4пач., мило рідке-2л, чистяч. Засіб - 10
шт.,,миючий засіб -4шт.

серпень 2014
року

390,00

розшифровка №59 по КТКВК 081007
папір ксероксний - 10 шт.

18638,00

січень - грудень папір ксероксний - 400 пач., папір офс. 2014 року
100 кг

8879,00

папір д/факс- 19, папір д/поміток січень - грудень
16шт., папір ксероксний -220шт. , папір
2014 року
д/факс- 40рул.

117,00

січень - грудень
2014 року

папір ксероксний -3шт. .

січень - грудень
2014 року

папір ксероксний -2шт. .

30484,00
78,00

тридцять тисяч чотириста
вісімдесят чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 5080,67 грн.
п'ять тисяч вісімдесят грн. 67
коп.

17.12.1 Папір газетний, папір
2210
ручного виготовлення та
місцевий бюджет 080500
інший некрейдований папір "загальні і спеціалізовані
або картон для графічних
стоматологічні
цілей
поліклініки"

17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей

17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей

390,00

січень - грудень
2014 року

папір ксероксний -10шт. .

757,00

січень - грудень
2014 року

папір ксероксний - 9 шт., папір д/екг 10 шт., папір офсетний- 10 шт.

1235,00

січень - грудень папір ксероксний - 15 шт., папір д/екг 50 шт., папір офсетний- 2 кг.
2014 року

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

400,00

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
папір для касового апарату

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

276,20

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 папір офсетний - 5
пач.

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

145,20

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 папір 110*25

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 папір офсетний - 5 пач.

2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку
майна (крім нерухомого
майна)"
2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

114,80

2237,21

дві тисячі двісті тридцять сім
грн. 21 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
372,87 грн. триста сімдесят дві
грн. 87 коп.

17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей
17.12.1 Папір газетний, папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір
або картон для графічних
цілей

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

693,10

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 80101 ,
КБКД 25020100 папір офсетний - 4
пач., папір

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

146,61

вересень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 папір офсетний - 3
пач.

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

461,30

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

320,00

січень - грудень
2014 року

ручки - 30 шт.,файли - 300
шт.,пластмасові поддони - 5 шт.

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
22.29.2 Вироби пластмасові
інші (приладдя канцелярське
2210
з пластмас,посуд кухоний,
місцевий бюджет 081003
вироби домашнього вжитку
"служби технічного
та вироби туалетні з пластмас
нагляду за будівництвом
(дозатори для рідкого мила))
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

22.29.2 Вироби пластмасові
інші (приладдя канцелярське
2210
з пластмас,посуд кухоний, місцевий бюджет 081002
вироби домашнього вжитку "інші заходи по охороні
та вироби туалетні з пластмас
здоров'я"
(дозатори для рідкого мила))

фарба д/печаток - шт., ковпаки д/рушн. шт., бачок - шт., поплавок - шт., дозатор
- шт., відро пл.- шт., сегрегатор - 18
січень - грудень
шт., папки ласт. - 20 +25шт., файли 2014 року
297шт., коректор -10шт., маркер 10шт.,ручки -30 шт., пл.подони-18шт.,
ластик-10шт., нитка
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
листопад 2014
081003, сегрегатор-12шт,коректорроку
10шт., папки пласт.-25шт,маркер8шт.,ручки-30 шт,олівець-30шт.

1635,00

-1099,00

січень - грудень
2014 року

2,00

дванадцять тисяч триста

файли-16шт.

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

22.29.2 Вироби пластмасові
інші (приладдя канцелярське
з пластмас,посуд кухоний,
вироби домашнього вжитку
та вироби туалетні з пластмас
(дозатори для рідкого мила))

2210
місцевий
бюджет 080500 "загальні
і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку
майна "

12336,10
17,00

дванадцять тисяч триста
тридцять шість грн. 10 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2057,67грн. дві
тисячі п'ятдесят сім грн. 67
коп.

-1220,00

січень - грудень
2014 року

25,00

22.29.2 Вироби пластмасові
інші
22.29.2 Вироби пластмасові
інші
22.29.2 Вироби пластмасові
інші
22.29.2 Вироби пластмасові
інші

ручки - 4 шт., файли - 100 шт.

відро пл. - 90+90 шт., дозатори - 70 шт.,
папки сегрегатор - 80 шт., файли - 800
січень - грудень шт., олівці - 350 шт., ручки - 350 шт.,
2014 року
коректор - 25 шт.,скотч шир. - 2 шт.,
скотч сер. - 2 шт., папка пласт . 15 шт.,
папка пл. на кнопці - 5 шт.

12320,00

2210
25020100 "благодійні
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

ручки - 7 шт., файли - 20 шт.

ручки - 20 шт., файли - 182 шт., маркерсічень - грудень
3шт., відро пл.- 5шт., папки сегрегатор 2014 року
20 шт.
розшифровка №104 по КТКВ 080500
листопад 2014
року
утримувач рушників --20шт.

738,10

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

22.29.2 Вироби пластмасові
інші

січень - грудень
2014 року

-402,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
відра пл., миски пл., сидіння д/уніт.,
запаска

505,00

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
канцтовари

211,13

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
канцтовари

136,00

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 канцтовари

749,90

травень 2014
року

розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 канцтовари

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 канцтовари

2964,87

5839,31

п'ять тисяч вісімсот тридцять
дев'ять грн. 31 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 973,22 грн. дев'ятсот

22.29.2 Вироби пластмасові
інші
22.29.2 Вироби пластмасові
інші

22.29.2 Вироби пластмасові
інші

17.22.1 Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція (паперові
рушники)

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

сімдесят три грн. 22 коп.
208,80

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 канцтовари

615,16

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 канцтовари

163,99

жовтень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 канцтовари

284,46

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

січень - грудень
2014 року

паперові рушники - 700 шт.

16485,00

16485,00

шістнадцять тисяч чотириста
вісімдесят п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2747,50 грн.
дві тисячі сімсот сорок сім грн.
50 коп.

240,25
97,80

155,00
17.22.1 Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція (паперові
рушники)

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

211,35

119,10

92,25
616,42

20.52.1 Клеї (клей)

2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого

розшифровка №5 по КБКД 25020100
паперові рушники - 15шт.
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
березень 2014
КБКД 25020100 паперові рушники - 6
року
шт.
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
травень 2014
КБКД 25020100 паперові рушники - 10
року
шт.
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
червень 2014
КБКД 25020100 паперові рушники - 6
року
шт.
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
вересень 2014
КБКД 25020100 паперові рушники - 6
року
шт.
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
жовтень 2014
КБКД 25020100 паперові рушники - 5
року
шт.
листопад 2014 розшифровка №117 по КТКВ 080101 ,
року
КБКД 25020100 маски

лютий 2014 року

1532,17

одна тисяча п'ятсот тридцять
дві грн. 17 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 255,36 грн. двісті
п'ятдесят п'ять грн. 36 коп.

223,00

січень - грудень
2014 року

клей - 50 шт.,

-223,00

листопад 2014
року

згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003 клей-50шт.

20.52.1 Клеї (клей)

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

6,00
1091,00
60,00

одна тисяча дев'яносто одна
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
181,83 грн. сто вісімдесят одна
грн. 83 коп.

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого

2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
17.23.1 Вироби канцелярські ,
2210
паперові
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження

клей - 10 шт.,

розшифровка №40 по КТКВ 080101
клей столярний - 3 шт.
розшифровка №96 по КТКВ 080101,
герметик
папки на завязках - 180шт.,
січень - грудень
скорозшивачі папер -100шт., зошит - 20
2014 року
шт.

1342,00

159,00

січень - грудень
2014 року

папки на завязках - 60 шт.,
скорозшивачі папер -60шт

-69,00

листопад 2014
року

згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003, скорозшивачі папер -60шт

48,00

січень - грудень
2014 року

папки- 5шт., зошити-10шт.

січень - грудень
2014 року

зошити - 16шт.

125,00

січень - грудень
2014 року

папки - 25шт.

110,00

січень - грудень
папки - 10 шт., папки на завязках - 8 шт.
2014 року

226,00

січень - грудень
2014 року

64,00
2005,00

бюджетних установ від
реалізації в установленому

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
17.23.1 Вироби канцелярські ,
послуги, що надаються
паперові
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

січень - грудень
2014 року

червень 2014
року
листопад 2014
року

90,00
261,00

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за

розшифровка №41 по КТКВ 080500
клей пва - 1 шт.

січень - грудень клей столярний - 4 шт.,клей ПВА - 100
2014 року
шт.,

674,00
20.52.1 Клеї (клей)

червень 2014
року

дві тисячі п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 334,17 грн.
триста тридцять чотири грн. 17
коп.

папки - 20 шт., папки на завязках 20шт.

2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів, інші
2210
(приладдя канцелярське
місцевий бюджет 080500
металеве, драбина)
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

888,00

скрепки - 60уп., скоби - 60 уп., дирокол січень - грудень
3+2шт., ножиці - 6шт., біндери - 30шт.,
2014 року
степлер - 3+3 шт., точилка-15 шт.

-354,00

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
листопад 2014
081003 скрепки - 60уп., скоби - 60 уп.,
року
дирокол - 3шт., ножиці - 6шт., біндери 30шт., степлер - 3шт., точилка-15 шт.
5608,00

87,00

п'ять тисяч шістсот вісім грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
934,67 грн. дев'ятсот тридцять
чотири грн. 67 коп.

степлер - 1 шт., драбина - 1 шт., скрепки
- 100уп., скоби №10-80 уп., дирокол - 7
січень - грудень
шт., степлер- 10 шт., степлер вел. - 2
2014 року
шт., біндер - 60 шт., ножиці - 7 шт.,
точилка - 7 шт.
розшифровка №7 по КТКВ 080101
лютий 2014 року
драбина

5437,00

-450,00
25.99.2 Вироби з
недорогоцінних металів, інші 2210 "благодійні внески,
гранти та дарунки"
(приладдя канцелярське
металеве)
22.19.7 Вироби з
2210
вулканізованої гуми, н.в.і.у.;
місцевий бюджет 080101
гума тверда; вироби з твердої
"лікарні"
гуми
28.12.1 Устатковання силове
2210
гідравлічне та пневматичне,
місцевий бюджет 080101
крім його частин
"лікарні"
22.19.7 Вироби з
вулканізованої гуми, н.в.і.у.;
гума тверда; вироби з твердої
гуми

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

45,66

45,66

600,00
1285,00
685,00

896,00

896,00

1800,00
660,00
44,50

січень - грудень скрепки - 5уп., дирокол - 1 шт., степлер
2014 року
-2 шт.

2504,50

сорок п'ять грн. 66 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 7,61 грн., сім грн. 61
коп.
одна тисяча двісті вісімдесят
п'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 214,17 грн. Двісті
чотирнадцять грн. 17 коп.
вісімсот дев'яносто шість грн.
00 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
149,33 грн. сто сорок дев'ять
грн. 33 коп.
дві тисячі п'ятсот чотири грн.
50 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
417,42 грн. чотириста
сымнадцять грн. 42 коп.

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

листопад 2014
року

розшифровка №7 по КТКВ 080101
штамп - 3шт.
розшифровка №96 по КТКВ 080101,
печатка

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
оприскувач пнев.

березень 2014
року
червень 2014
року
вересень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 штамп - 10шт.
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100штамп - 4 шт.
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100

лютий 2014 року

2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
26.20.1 Машини
нагляду за будівництвом
обчислювальні , частини та
та капітальним
прилади до них ( катриджи,
ремонтом, централізовані
флешка, бесперебійник току,
бухгалтерії, групи
принтер)
централізованого
господарського
обслуговування"

26.20.1 Машини
обчислювальні , частини та
2210
прилади до них ( катриджи, місцевий бюджет 080101
флешка, бесперебійник току,
"лікарні"
принтер)

6860,00

-3310,00
49736,00

сорок дев'ять тисяч сімсот
тридцять шість грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 8289,33 грн.,
вісім тисяч двісті вісімдесят
дев'ять грн. 00 коп.

17036,00

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

4351,20
6626,20
325,00

шість тисяч шістсот двадцять
шість грн. 20 коп. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 1104,37 грн. одна тисяча
сто чотири грн. 37 коп.

1950,00

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

2210
місцевий бюджет 081003
58.14.1 Журнали та перідичні
"служби технічного
видання друковані
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані

березень 2014
року
липень 2014
року
серпень 2014
року
березень 2014
року

650,00

32.50.1 Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

катридж - 6 шт., модем - 1 шт., монітор 4 шт., флешка - 4 шт., жорсткий диск - 3
січень - грудень
шт., мишки - 4 шт., клавіатура - 5 шт.,
2014 року
усилювач струму - 1 шт., джерело
безперебійного живлення - 1 шт.
листопад 2014
року
листопад 2014
року

2150,00
27000,00

26.20.1 Машини
обчислювальні , частини та
прилади до них ( катриджи,
флешка, бесперебійник току,
принтер)

катридж - 1+1шт., клавіатура- 2 шт.,
мишка - 3 шт.,коврики спец.- шт.,
січень - грудень
флешка- 2шт., усилювач-шт.,
2014 року
безперебійник - шт.,накопичувач -1
шт.,монітор - 1 шт., комплектуючи
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
листопад 2014
081003
клавіатура- 2 шт., мишка - 3
року
шт., флешка- 2шт., монітор - 1 шт.,
катриджі - 2шт.

сім тисяч п'ятсот шістдесят сім
грн. 24 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1261,21 грн. одна тисяча двісті
шістдесят одна грн. 21 коп.

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
принтер-копір-сканер
розшифровка №105 по КТКВ 08101,
комплектуючи до комп'ютерів
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 монітор - 1 шт.,
багатофункціональний пристрій - 1 шт.,
принтер - 1 шт.
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 комутатор- 1 шт.
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 принтер - 1 шт.
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 відсмоктувач
медичний - 1 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 скарифікатор - 27600
шт., трубка для переливання крові - 5,5
м, контейнер терумо - 30 шт.

1780,00

жовтень 2014
року

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100
профілактор
Євмінова - 1 шт.

3935,00

січень - грудень
2014 року

журнали - 7шт..

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003 податковий вістник -1шт.

5137,24

-760,00

7567,24

сімнадцять тисяч сто сорок
п'ять грн. 84 коп. з ПДВ, в т.ч.

17145,84
10371,00
2210
58.14.1 Журнали та перідичні
місцевий бюджет 080101
видання друковані
"лікарні"

ПДВ 2857,31 грн. дві тисячі
вісімсот п'ятдесят сім грн. 31
коп.

3579,84
20,00

58.19.1 Послуги щодо
видавання друкованої
продукції, інші (марки,
конверти , сертифікати)

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

27.20.1 Елементи первинні,
первинні батареї та частини
до них (акумулятори)

20.11.1 Гази промислові
(ацетилен)
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

34708,00
44799,00

10091,00
2812,00
-2812,00

11400,00
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

сорок чотири тисячі сімсот
дев'яносто дев'ять грн. 00 коп.
з ПДВ, в т.ч. ПДВ 7466,50 грн.,
сім тисяч чотириста шістдесят
шість грн. 50 коп.

6000,00

шість тисяч грн. 00 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 1000,00 грн. одна
тисяча грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

газети, журнали - 18 шт.

листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №106 по КТКВ 080101,
журнали,газети
розшифровка №120 по КТКВ 080101,
журнал

січень - грудень бланки ст.отч. - 2028 шт., сертифікати 2014 року
7600 шт., посвідчення водія - 3200 шт.

марки- 2000 шт, конверти - 2218 шт.,
січень - грудень
бланки суворої звітності - 20 шт., чеки
2014 року
касові - 90 шт.
розшифровка №58 по КТКВК 081002
серпень 2014
року
акумулятори - 1 шт.
згідно рішення скссії №40 від
листопад 2014
03.10.2014, розшифровка №85 по
року
КТКВК 081002 акумулятори - 1 шт.
січень - грудень
2014 року

-2400,00

листопад 2014
року

-3000,00

листопад 2014
року

5760,00

5760,00

п'ять тисяч сімсот шістдесят
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
960,00 грн. дев'ятсот шістдесят
грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

-2875,00

листопад 2014
року

-640,00

листопад 2014
року

акумулятори - 5 шт.
розшифровка №109 по КТКВ 080101,
акумулятор
розшифровка №115 по КТКВ 080101 ,
згідно рішення сессії ЖРДА №30 від
21.11.2014, акумулятор
ацетилен - 67 л
розшифровка №116 по КТКВ 081002
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014р.
згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №85 по
КИКВК 081002 журнали мед.обліку
хворих

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
мед. картки - 13020 шт., журнали мед.
д/обліку хв.- 44 шт.

231,00

січень - грудень
2014 року

медичні картки- 4000 шт.

3765,00

вісімдесят дев'ять тисяч
дев'ятсот сімнадцять грн. 50
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
14986,25 грн., чотирнадцять
тисяч дев'ятсот вісімдесят
шість грн. 25 коп.

січень - грудень
2014 року

медичні картки- 8000 шт., журнал- 80
шт.,медичні бланки - 6000 шт.,
щоденник ф-39 - 700 шт.
розшифровка №69 по КТКВ 080500
журнали --81шт.
розшифровка №110 по КТКВ 080500 ,
медичні картки, бланки, щоденник,
журнали

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

-4316,00

2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку
майна "

144,00

січень-грудень
2014 року

журнал- 4 шт.

54524,00

січень-грудень
2014 року

медичні картки- 77900 шт., журнал- 250
шт.,

32246,50

листопад 2014
року

розшифровка №109 по КТКВ накладна,
журнали учета, реєстрації, виписки,
результати досліджень, протокол узо,
карта хворого медична карта т.д.

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

5473,00

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

1365,00

89917,50

серпень 2014
року
листопад 2014
року

516,60

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
друкарська продукція

887,70

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 друкарська продукція

1223,42

травень 2014
року

розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 друкарська продукція

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 друкарська продукція

3393,36

десять тисяч шістдесят сім
грн 27 коп з ПДВ в т ч ПДВ

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші
18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

18.12.1 Послуги щодо
друкування , інші

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

10067,27

грн. 27 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1677,83 грн. одна тисяча
шістсот сімдесят сім грн. 83
коп.

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 друкарська продукція

342,89

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100
друкарська
продукція

90,00

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 друкарська продукція

254,70

жовтень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 друкарська продукція

3015,71

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

1483,91

лютий 2014 року

342,89

350,00
27.40.1 Лампи розжарювання
та газоподібні електричні;
лампи дугові

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

476,50
3378,56
41,00

три тисячі триста сімдесят
вісім грн. 56 коп. з ПДВ вт.ч.
ПДВ 563,09 грн. п'ятсот
шістдесят три грн. 09 коп.

512,15
515,00
2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
2210
місцевий бюджет 080500
27.40.1 Лампи розжарювання "загальні і спеціалізовані
та газоподібні електричні;
стоматологічні
лампи дугові
поліклініки"

травень 2014
року
червень 2014
року
вересень 2014
року
жовтень 2014
року
листопад 2014
року

800,00

січень - грудень
2014 року

-200,00

листопад 2014
року

0,00

листопад 2014
року

4020,00
36295,00

тридцять шість тисяч двісті
дев'яносто п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 6049,17 грн.
шість тисяч сорок дев'ять грн.
17 коп

січень - грудень
2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
лампи - 81 шт.
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 лампи - 100 шт.
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 лампи - 30 шт.
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 лампи - 10 шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 лампи - 45 шт.
розшифровка №117 по КБКД 25020100
лампи - 20шт.
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003 економ лампи - 5шт.
розшифровка №97 по КТКВК 081003
лампи економ.

лампочки в асортим.- 330 шт.,

27.40.3 Лампи та
світильники, інші

465,00

січень - грудень
2014 року

лампочки в асортим.- 17 шт.,

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

31210,00

січень - грудень
2014 року

лампи в асортим. -1350шт., лампи
вулич - 20 шт., медичні - 20 шт.

4420,00

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
лампи ел. - 2 шт.
згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №85 по
КИКВК 081002 лампи ел. - 1 шт.
розшифровка №116 по КТКВ 081002
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014р.

2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

-2210,00
2900,00
-2210,00

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

27.40.3 Лампи та
світильники, інші

17 коп.

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

дві тисячі дев'ятсот грн. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 483,33 грн.
чотириста вісімдесят три грн.
33 коп.

27.40.2 Лампи та світильники

листопад 2014
року

2900,00

січень - грудень прожектор - 10 шт., лампи настольні - 5
2014 року
шт.

2608,00

лютий 2014 року

190,30

5192,30

п'ять тисяч сто дев'яносто дві
грн. 30 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
865,38 грн. вісімсот шістдесят
п'ять грн. 38 коп.

2394,00
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

листопад 2014
року

19250,00

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

4000,00

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

1700,00

23250,00

двадцять три тисячі двісті
п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 3875,00 грн., три
тисячі вісімсот сімдесят п'ять
грн. 33 коп.

травень 2014
року
жовтень 2014
року

розшифровка №5 по КБКД
25020100світильники - 26 шт.
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 фонарь акомуляторний
- 2 шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 світильник накл. - 6шт.

січень - грудень світильник - 100 шт. ,лампи настольні 2014 року
5 шт.

січень - грудень
2014 року

світильник - 20 шт.

січень - грудень
2014 року

змішувач - 10 шт.

січень - грудень
2014 року

наконечники - 50 шт., відро мет - 20
+20шт., ковш емал - 5 шт., змішувач 99 шт., шпателі - 61 шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101,
змішувач - 11 шт.

146,00

серпень 2014
року

розшифровка №57 по 080101, відро
конусне - 2 шт.

15004,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
відра, кастрюли, миски,сітки
мет.кастрюлі, деко, шпатели,скоби

1133,00

січень 2014 року

582,30

лютий 2014 року

22324,00
25.99.1 Вироби для ванн і
кухні, металеві

41104,00
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

25.99.1 Вироби для ванн і
кухні, металеві

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

1930,00

267,36
7122,28
3682,38

сорок одна тисяча сто чотири
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
6950,67 грн., шість тисяч
дев'ятсот п'ятдесят грн. 67 коп.

сім тисяч сто двадцять дві грн.
28 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1187,05 грн. одна тисяча сто
вісімдесят сім грн. 05 коп.

1217,63
239,61
26.30.1 Апаратура радіо- та
телепередавання; камери
телевизійні

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

4993,00

4993,00

28.13.2 Помпи повітряні чи
вакуумні; компресори
повітряні чи інші газові

2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

2958,00

2958,00

28.30.4 Косарки для газонів,
2210
парків, спортивних
місцевий
бюджет
080101
майданчиків (газонокосарка)
"лікарні"
25.73.4Деталі змінні до
ручних інструментів з
2210
механічним
місцевий
бюджет
080101
урухомлювачем/приводом чи
"лікарні"
без нього, або до верстатів
(свердла)

чотири тисяч дев'ятсот
дев'яносто три грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 832,17 грн.
вісімсот тридцять дві грн. 17
коп.
дві тисячі дев'ятсот п'ятдесят
вісім грн. з ПДВ в т.ч. ПДВ
493,00 грн. чотириста
дев'яносто три грн. 00 коп.

2899,00

2899,00

дві тисячі вісімсот дев'яносто
дев'ять грн. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
483,17 грн. чотириста вісімсот
три грн. 17 коп.

600,00

600,00

шістсот грн. 00 коп. з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 100,00 грн., сто грн.
00 коп.

березень 2014
року
травень 2014
року
червень 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
господарські товари
розшифровка №5 по КБКД 25020100
господарські товари
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 господарські товари
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 господарські товари
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 господарські товари
розшифровка №117 по КБКД 25020100

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
вебкамери та комплектуючи до них 2шт.

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
компресор для подачі повітря - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

газонокосарка - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

свердла - 600 шт.

28.24.1 Інструмент
електромеханічний для
роботи однією рукою;
інструмент ручний
портативний із силовим
урухомлювачем/приводом,
інший (бензопила)

січень - грудень
2014 року

бензопила - 1 шт., перфоратор - 1 шт.

лютий 2014 року

розшифровка №7 по КТКВ 080101,
перфоратор -- 1 шт.

-65,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ, бензопила

1350,00

січень - грудень
2014 року

стілець- 5 шт.

січень - грудень
2014 року

стілець- 40 шт.

листопад 2014
року
листопад 2014
року
липень 2014
року

розшифровка №93 по КТКВ 080101,
стільці
розшифровка №96 по КТКВ 080101,
стільці
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100, лавка - 8 шт.

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100

-2500,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
тумбочки -20шт.

-2500,00

листопад 2014
року

розшифровка №93 по КТКВ 080101,
тумбочки -20шт.

80700,00

серпень 2014
року

розшифровка №60 по КТКВ 080101,
ліжка 200шт.

4000,00
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
31.00.1 Меблі для сидіння та
діяльністю"
їх частини

-150,00

3785,00

2600,00
5000,00

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

три тисячі сімсот вісімдесят
п'ять грн. 00 коп. З ПДВ в т.ч.
ПДВ 630,83 грн., шістсот
тридцять одна грн. 83 коп.

дві тисячі шістсот грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 433,33 грн.
чотириста тридцять три грн. 33
коп.

-2500,00
-1250,00

31.00.1 Меблі для сидіння та
їх частини

31.09.1 Меблі, інші

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

5040,00
5940,00
900,00

17950,00
-60525,00

31 09 1 Меблі інші

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані

500,00

34325,00

п'ять тисяч дев'ятсот сорок грн.
00 коп.з ПДВ в т.ч. ПДВ 990,00
грн. дев'ятсот дев'яносто грн.
00 коп.

тридцять чотири тисячі триста
двадцять п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 5720,83 грн.
п'ять тисяч сімсот двадцять
грн. 83 коп.

січень - грудень стол - 10шт., тумбочка - 60шт., шафи 2014 року
10 шт.
листопад 2014
року

розшифровка №87 по КТКВ, згідно
рішення сесії ЖРДА №40,ліжка --150
шт.

червень 2014
року

розшифровка №38 по КТКВ 080500,
КБКД 25020100, стіл -1 шт.

31.09.1 Меблі, інші

"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

червень 2014
року

700,00

32.50.3 Меблі медичні,
52849,00
хірургічні, стоматологічні та
2210
ветеринарні; крісла
місцевий бюджет 080101
парикмахерські та подібні
"лікарні"
-52849,00
крісла; їхні частини

серпень 2014
року

0,00

0

5224,60

п'ять тисяч двісті двадцять
чотири грн. 60 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 870,77 , вісімсот
сімдесят п'ять грн. 77 коп.

2510,00

31.09.1 Меблі, інші

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

600,00
700,00
1414,60

2210
080101 "плата за послуги,
що надаються
6858,00
бюджетними установами,
згідно з їх основною
діяльністю"
23.31.1 Плитка керамічна та
2210
плити керамічні (плитка
місцевий бюджет 080101 17500,00
облицьовувальна)
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
22.23.1 Вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу , тверді,
не пластикові

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2210
25.12.1 Двері, вікна й рами до місцевий бюджет 080500
них і пороги до дверей
"загальні і спеціалізовані
металеві
стоматологічні
поліклініки"

29258,00

двадцять дев'ять тисяч двісті
п'ятдесят вісім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 4876,33 грн.
чотири тисячі вісімсот
сімдесят шість грн. 33 коп.

4900,00

2180,00

2180,00

дві тисячі сто вісімдесят грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
363,33 грн. триста шістдесят
три грн. 33 коп.

15250,00

п'ятнадцять тисяч двісті
п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 2541,67 грн., дві
тисячі п'ятсот сорок одна грн.
67 коп.

20000,00

-4750,00

розшифровка №46 по КТКВ 080500 ,
КБКД 25020100, стіл -1 шт.

розшифровка №60 по КТКВ 080101,
ліжка хірургічні - 20 шт.
розшифровка №87 по КТКВ 080101,
листопад 2014
згідно рішення сессії №40 від
року
03.10.2014 , ліжка хірургічні - 20 шт.
розшифровка №2 по КБКД 25020100,
січень 2014 року шафа для одягу і документів, тумба
дляпринтера
розшифровка №5 по КБКД 25020100,
лютий 2014 року
шафа д/зберігання ендоскопів
розшифровка №71 по КТКВ 080500
серпень 2014
року
КБКД 25020100, стіл-1шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
жовтень 2014
року
КБКД 25020100, стіл -2 шт.

червень 2014
року

розшифровка №42 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100, плитка для стін 1210м, плитка для підлоги - 390м

січень - грудень
2014 року

плитка для стін - 40 м, плитка для
підлоги - 20 м

січень - грудень
2014 року

плитка д/стін - 700 кв.м

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
двері пластикові

січень - грудень
2014 року

двері металеві- 2 шт., вхідні двері
фізвідділення

листопад 2014
року

розшифровка №104 по КТКВ 080500
двері металеві --1шт.

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
17.24.1 шпалери

послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

2570,00

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

3426,00

7138,00

сім тисяч сто тридцять вісім
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
1189,67 грн. одна тисяча сто
вісімдесят дев'ять грн. 67 коп.

1142,00
656,00

25.72.1 Замки та завіси

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

4360,00
161,00

25.72.1 Замки та завіси

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

584,00

26.52.1 Годиники (крім
частин і годинникових
механізмів) (секундомір,
годинник)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

200,00

26.51.5 Прилади для
контролювання інших
фізичних характеристик
(термометр, гігрометр)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

28.29.3 Устоткування для
2210
зважування та вимірювання
місцевий бюджет 080101
промислове, побутове та
"лікарні"
іншого призначенності

5761,00

200,00

двісті грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 33,33 грн. тридцять три
грн.33 коп.

4775,00

чотири тисячі сімсот сімдесят
п'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 795,83 грн. сімсот
дев'яносто п'ять грн. 83 коп.

4815,00

чотири тисчі вісімсот
п'ятнадцять грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 802,50 грн. вісімсот
дві грн. 50 коп.

575,00
4200,00

4815,00

п'ять тисяч сімсот шістдесят
один грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 960,17 грн. дев'ятсот
шістдесят грн. 17 коп.

832,00
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

1512,00

2744,00

дві тисячі сімсот сорок чотири
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
457,33 грн. чотириста п'ятдесят

січень - грудень
2014 року

січень - грудень
2014 року
червень 2014
року
червень 2014
року

шпалери - 45 рул.

шпалери - 60 рул.
розшифровка №40 по КТКВ 080101,
шпалери - 20 рул.
розшифровка №40 по КТКВ 080101,
замки в асортим. - 15 шт.

січень - грудень
2014 року

замки в асортим. - 95 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
замки,завіса

січень - грудень
2014 року

замки в асортим. - 12 шт.

січень - грудень
2014 року

секундомір - 1 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 0080101
редуктори

січень - грудень
2014 року

гігрометр - 40 шт.,термометр - 35 шт.,
термометр ТЛУ - 7 - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

ваги- 5 шт., ростомір - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

мішки пол. - 400 уп.

липень 2014
року

розшифровка №52 по КТКВ 080101
мішки пол. - 180 уп.

пластмасові)

22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)
22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)

22.22.1 Тара пластмасова
(мішки та пакети
пластмасові)

лікарні

2210
25020100 "благодійні
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"
2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

26.51.6 Інструменти та
прилади
2210
вимірювальні,контрольні та
місцевий бюджет 080101
випробувальні, інші
"лікарні"
(трансформатор току,
електричні лічильники)
2210
25.11.2 Вироби конструкційні
місцевий бюджет 080101
металеві та їхні частини
"лікарні"
16.23.1 Вироби столярні та
теслярські (крім складаних
будівель), з деревини (щит,
бокс)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

сім грн. 33 коп.
400,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 08101,
мішки буд.

246,00

січень 2014
року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
пакети 45 шт.

395,60

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
пакети 50 шт.

383,75

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пакети 33 шт.

1335,50

травень 2014
року

розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 пакети - 85 шт.

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 пакети 73 шт.

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пакети 15 шт.

520,50

вересень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пакети - 31 шт.

236,34

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пакети - 35 шт.

297,11

жовтень 2014
року

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пакети - 11 шт.

672,10

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

1360,00

січень - грудень
2014 року

електролічильник - 1 шт., лічильник
води - 2 шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
електролічильник - 1 шт.

серпень 2014
року

розшифровка № 57 по КТКВ 080101
щит металевий - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

бокс - 40 шт.

1404,80
5761,20
269,50

360,00
-1000,00

п'ять тисяч сімсот шістдесят
одна грн. 20 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 960,20 грн. дев'ятсот
шістдесят грн. 20 коп.

триста шістдесят грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 60,00 грн.,
шістьдесят грн. 00 коп.

238,00

238,00

двісті тридцять вісім грн. 00
коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ 39,67
грн. тридцять дев'ять грн. 67
коп.

2000,00

2000,00

дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 333,33 грн. триста
тридцять три грн. 33 коп.

23.99.1 Вироби мінеральні
неметалеві, інші, н.в.і.у.
(ізолента, рубероід, ізовер,
гофра, короб, бітум)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

9099,00
10099,00
1000,00

десять тисяч дев'яносто дев'ять
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1683,17 грн. одна тисяча
шістсот вісімдесят три грн. 17
коп.

7711,00

25.93.1 Вироби з дроту,
2210
ланцюги та пружини (цвяхи,
місцевий бюджет 080101
шурупи, болти, гайки,
"лікарні"
електроди)

25.73.1 Інструменти ручні
для використання в
сільському господарстві,
садівництві чи лісовому
господарстві (лопата, сапа,
совок)

2000,00
10366,00
-1,00

січень - грудень
2014 року

короб-100 м

цвяхи - 37 кг, шурупи, болти, гайки 1351 шт.коло шліфувальне -10
січень - грудень
шт.техпластина -20 шт., коло обрізне 2014 року
20 шт., електроди - 50 кг, проволока 100 м,
розшифровка №40 по КТКВ 080101,
червень 2014
року
проволока - 100 м
розшифровка №93 по КТКВ 080101,
листопад 2014
року
болти,гайки

656,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
електроди,цвяхи, саморізи,скоби,коло
відрізне,пружина дв., ланцюг, напилок,
сітка

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

45,00

січень - грудень
2014 року

швабра- 5шт.

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

225,00

січень - грудень
2014 року

швабра- 5шт.

7142,00

2145,00
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

383,00
4344,00

20.59.2 Жири та олії
тваринного чи рослинного

десять тисяч триста шістдесят
шість грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 1727,67 грн. одна тисяча
сімсот двадцять сім грн. 67
коп.

січень - грудень ізолента - 20 шт., короб - 300 шт., бітум 1 шт., гофротруба - 200м
2014 року

30,90
2210

сім тисяч сто сорок дві грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 1190,33
грн. , одна тисяча сто
дев'яносто грн. 33 коп.

січень - грудень совок- 25 шт., лопата- 10 шт.,граблі- 10
2014 року
шт. , сапка- 10 шт., швабра - 15 шт.
розшифровка №57 по 080101, сокира - 1
шт., лопата - 1 шт., лом - 1 шт.
розшифровка №96 по КТКВ 080101,
лютий 2014 року
совок, швабра, лопата, граблі,
секатор,держак, сокира, сікач, кельма
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
березень 2014
року
КБКД 25020100 крем- 3 шт.
серпень 2014
року

тваринного чи рослинного
походження хімічно
модифіковані; суміші
нехарчових жирів або олій
тваринного чи рослинного
походження (крем)
25.73.6 Інструменти, інші
23.62.1 Вироби з гіпсу для
будівництва (гіпсокартон)

23.42.1 Вироби санітарнотехнічні керамічні (унітаз,
умивальник)

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

2210
місцевий бюджет 081007
23.52.1 Вапно негашене,
"програми і
гашене та гідравлічне (вапно,
централізовані заходи
синька)
боротьби з
туберкульозом"
2210
23.52.1 Вапно негашене,
місцевий бюджет 081002
гашене та гідравлічне (вапно,
"інші заходи по охороні
синька)
здоров'я"

2210
23.52.1 Вапно негашене,
гашене та гідравлічне (вапно, місцевий бюджет 080101
"лікарні"
синька)

31,65

100,45

сто грн. 45 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 16,74 грн. шістнадцять
грн. 74 коп.

37,90

88,00

88,00

вісімдесят вісім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 14,67 грн.
чотирнадцять грн. 67 коп.

500,00
0,00

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 крем- 3 шт.

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 крем- 2 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №57 по 080101 багор
пожежний - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

гіпсокартон - 5 л

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
гіпсокартон - -5 л

0

-500,00

унітаз - 5шт., бачок - 15 шт., поплавок 15 шт.

3735,00
7635,00
3900,00

сім тисяч шістсот тридцять
п'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 1272,50 грн. одна тисяча
двісті сімдесят дві грн. 50 коп.

січень - грудень
2014 року
унітаз - 1шт., умивальник - 5 шт.

900,00

серпень 2014
року

розшифровка №59 по КТКВК 081007
вапно - 50 кг

-79,00

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014р, розшифровка №86 по
КТКВК 081007 вапно - 4 кг

720,00

серпень 2014
року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
вапно - 40 кг

-252,00

листопад 2014
року

згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №85 по
КИКВК 081002 вапно - 14 кг

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
вапно- 350 кг, водоемульсія - 80л

січень - грудень
2014 року

вапно -550 кг,

2025,00
4535,00
1045,00

чотири тисячі п'ятсот тридцять
п'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 755,83 грн. сімсот
п'ятьдесят п'ять грн. 83 коп.

2210
23.52.1 Вапно негашене,
місцевий бюджет 080500
гашене та гідравлічне (вапно, "загальні і спеціалізовані
синька)
стоматологічні
поліклініки"

80,00

січень - грудень
2014 року

вапно -40 кг,

2210
місцевий бюджет
23.52.1 Вапно негашене,
25010100 "плата за
гашене та гідравлічне (вапно, послуги, що надаються
синька)
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

96,00

січень - грудень
2014 року

вапно -50 кг,

1008,00

червень 2014
року

розшифровка №41 по КТКВ 080500
фарба - 18 шт.

1400,00

січень - грудень
2014 року

фарба -25 шт.

січень - грудень
2014 року

фарба -300 шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
фарба - 106 шт., кольори - 10 шт.

червень 2014
року

розшифровка №42 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100 фарба - 110 шт.,
емульсія дісперсійна - 100 шт.

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 фарба, лак - 9 шт.

20.30.1 фарби та лаки на
основі полімерів

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.30.1 фарби та лаки на
основі полімерів

20.30.1 фарби та лаки на
основі полімерів

2210
080101 "плата за послуги,
що надаються
бюджетними установами,
згідно з їх основною
діяльністю"
2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

20.30.2 Фарби та лаки, інші,
та пов’язана з ними
2210
продукція; барвники художні
місцевий бюджет 080101
та друкарські чорнила
"лікарні"

16800,00
35144,00
6236,00

тридцять п'ять тисяч сто сорок
чотири грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 5857,33 грн. п'ять
тисяч вісімсот п'ятдесят сім
грн. 33 коп.

9700,00

717,94
617,94
-100,00

521,00
826,00
305,00

шістьсот сімнадцять грн. 94
коп.з ПДВ в т.ч. ПДВ 119,66
коп., сто дев'ятнадцять грн. 66
коп.

вісімсот двадцять шість грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 137,67
грн. сто тридцять сім грн. 67
коп.

листопад 2014 розшифровка №117 по КБКД 25020100,
року
повернення товару
січень - грудень
2014 року

розчинник олія - 20л, фарба для
печаток - 20 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 08101,
розчинник

23.52.2 Гіпс (сатенгипс,
ізогіпс)
23.52.2 Гіпс (сатенгипс,
ізогіпс)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

23.52.2 Гіпс (сатенгипс,
ізогіпс)

385,00

23.52.2 Гіпс (сатенгипс,
ізогіпс)

2210
місцевий бюджет 25010100
"плата за послуги, що
надаються бюджетними
установами згідно з їх
основною діяльністю"

650,00

23.51.1 Цемент

23.51.1 Цемент

23.51.1 Цемент

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
28.23.1 Машини друкарські,
та капітальним
машини для оброблення
ремонтом, централізовані
тексту, лічильні машини
бухгалтерії, групи
(калькулятор)
централізованого

розшифровка №40 по КТКВ 080101

січень - грудень ізгіпс, сатенгіпс -2000 кг, шпатльовка2014 року
20 кг

3684,00

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

червень 2014
року

1886,00

6605,00

шість тисяч шістсот п'ять грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1100,83 грн. одна тисяча сто
грн. 83 коп.

січень - грудень
2014 року

ізгіпс, сатенгіпс -200 кг

січень - грудень ізгіпс, сатенгіпс -200 кг, шпатльовка- 10
2014 року
кг

7411,00
2600,00
десять тисяч вісімсот
дев'яносто три грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 1815,50 грн.
одна тисяча вісімсот
п'ятнадцять грн.50 коп.

червень 2014
року
січень - грудень
2014 року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
цемент - 1000 кг, клей цемент -40 кг
цемент - 1000 кг, клей цемент -40 кг

січень - грудень
2014 року

цемент., клей цемент -110 кг

січень - грудень
2014 року

цемент., клей цемент -151 кг

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 цемент - 5м.

99,00

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

460,00

січень - грудень
2014 року

калькулятор - 4 шт.

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003 калькулятор - 3 шт.

630,00

10893,00

252,00

160,00
259,00

-345,00

395,00

двісті п'ятдесят дев'ять грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 43,17
грн., сорок три грн. 17 коп.

триста дев'яносто п'ять грн. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 65,83 грн.
шістдесят п'ять грн. 83 коп.

27.51.1 Холодильники та
морозильники; машини
пральні; електроковдри;
вентилятори (пральна
машина)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

280,00

січень - грудень
2014 року

калькулятор - 2 шт.

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2960,00

січень - грудень
2014 року

холодильник - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

пральна машина - 1 шт.

січень - грудень
2014 року

бойлер - 1 шт., електрична плитка - 1
шт.

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

2210
27.51.2 Прилади електричні
місцевий бюджет 080101
побутові, інші н.в.і.у.
"лікарні"

5959,00
2999,00

2380,00
5140,00
2760,00

п'ять тисяч дев'ятсот п'ятдесят
дев'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 993,17 грн., дев'ятсот
дев'яносто три грн. 17 коп.

п'ять тисяч сто сорок грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 856,67
грн., вісімсот п'ятдесят шість
грн. 67 коп.

419,00

27.51.2 Прилади електричні
побутові, інші н.в.і.у.

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

січень 2014 року

269,50
9897,50
3595,00

дев'ять тисяч вісімсот
дев'яносто сім грн. 50 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 1649,58грн.
одна тисяча шістсот сорок
дев'ять грн. 58 коп.

2210
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

24.10.5 Прокат плаский із
сталі, плакований, з
гальванічним або іншим
2210
покривом і прокат плаский зі місцевий бюджет 080101
швидкорізальної сталі та
"лікарні"
кремнієвої електротехнічної
сталі (лист оцинкований)
16.21.1 Фанера клеєна,
2210
фанеровані панелі й подібні
місцевий бюджет 080101
вироби з шаруватої деревини;
"лікарні"
плити деревностружкові й

4799,00
4934,00
135,00

2250,00

травень 2014
року

чотири тисячі дев'ятьсот
тридцять чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 822,33 грн.
вісімсот двадцять дві грн. 33
коп.

липень 2014
року
січень 2014 року

розшифровка №40 по КТКВ 080101,
бойлер - 1 шт., електрична плитка - 2
шт.
розшифровка №2 по КБКД 25020100,
чайник-3шт.
розшифровка №5 по КБКД 25020100,
чайник-1шт.
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100, бойлер, водонагрівачі 2 шт.
розшифровка №117 по КБКД 25020100,
водонагрівачі, конвектори
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 кондиціонер-1 шт.,
холодильник - 1 шт.
розшифровка №2 по КБКД 25020100
водяний фільтр - 1 шт.

2250,00

дві тисячі двісті п'ятдесят грн.
00 коп.з ПДВ в т.ч. ПДВ 375,00
грн. триста сімдесят п'ять грн.
00 коп.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
лист оцинкований - 15 т

3396,00

три тисячі триста дев'яносто
шість грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 566,00 грн., п'ятсот
шістдесят шість грн. 00 коп.

листопад 2014
року
червень 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 080101
фанера--3шт.
розшифровка №40 по КТКВ 080101
фанера - 16 шт.

-604,00
4000,00

лютий 2014 року

листопад 2014
року

5614,00
28.25.1 Теплообмінники ;
установки для
кондиціювання повітря
непобутові, непобутове
холодильне та морозильне

червень 2014
року

2210
25.94.1 Вироби кріпильні та
місцевий бюджет 080101
гвинтонарізні (петлі)
"лікарні"

300,00

300,00

23.61.1 Вироби з бетону для
2210
будівництва ( кришки
місцевий бюджет 080101
каналізаційних люків)
"лікарні"

11100,00

11100,00

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
петлі- 10 шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
каналізаційні люки - 30 шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
лист металевий - 9,50т

січень - грудень
2014 року

викрутка - 2 шт., затискачі - 10 шт.,

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 кабель

-4516,00

вересень 2014
року

розшифровка №73 по КТКВ
081007кабель --18м

5396,00

серпень 2014
року

розшифровка №59 по КТКВК 081007
кабель 22 м

-20,00

листопад 2014
року

розшифровка №120 по КТКВ 0080101
кабель --1м

367,00

листопад 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 0080101
кабель 18,35м

-3579,84

листопад 2014
року

розшифровка №106 по КТКВ 0080101
кабель --179м

-1128,00

серпень 2014
року

-1512,00

липень 2014
року

24.10.3 Прокат плаский зі
сталі, без подальшого
обробляння крім гарячого
прокатування (лист
металевий)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2375,00

2375,00

25.73.3 Вироби ручні, інші
(викрутка)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

360,00

360,00

27.33.1 Пристрої
електромонтажні

2210 "благодійні внески,
гранти та дарунки"

1150,00

1150,00

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

27.33.1 Пристрої
електромонтажні (вузли та
деталі для
електроустаткування
розетки,вмикачі,патрони)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

триста грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 50,00 грн. п'ятдесят
грн. 00 коп.
одинадцять тисяч сто грн. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 1850,00 грн.
одна тисяча вісімсот п'ятдесят
грн. 00 коп.
дві тисячі триста сімдесят п'ять
грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
395,83 грн. триста дев'яносто
п'ять грн. 83 коп.
триста шістдесят грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 60,00 грн.,
шістдесят грн. 00 коп.
одна тисяча сто п'ятдесят грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
191,67 грн. сто дев'яносто одна
грн. 67 коп.

розшифровка №57 по 080101
56,4 м

кабель --

розшифровка №52 по КТКВ
080101кабель 75,6м

січень - грудень
2014 року

розетки-200 шт., вимикачі- 100 шт., авт.вимикач50 шт., патрони - 30 шт., вилки - 12 шт., провод
телефон. - 150 м, трансформатор - 1 шт., пускач10 шт., запобіжник - 15 шт., реле- 5 шт., кабель 1100м, стартер - 100 шт.,подовжувач- 5 шт.,
коробка монт-

80,00

січень - грудень
2014 року

розетки - 2шт., вимикачі -1шт.

-80,00

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003 розетки - 2шт., вимикачі -1шт.

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

4765,00

січень - грудень
2014 року

розетки - 40шт., вимикачі -25шт., автом вимикач 1шт., бокс - 10 шт., шина нульова - 10 шт., коробка
монтажна - 20шт., коробка розподільник - 10 шт.,
кабель - 200м

2210
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

193,00

січень - грудень
2014 року

розетки - 6шт., вимикачі -6шт.

січень - грудень
2014 року

аптечки - 8 шт.

січень - грудень
2014 року

провод телефон. - 150 м, кабель 1100м, подовжувач- 5 шт..

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
провод, кабель --145м

січень - грудень
2014 року

труби - 30м

січень - грудень
2014 року

профіль - 13кг, труби - 100м

13037,16
13072,00

2210
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого

27.33.1 Пристрої
електромонтажні

21.20.2 Препарати
2210
фармацевтичні інші (аптечки місцевий бюджет 080101
для автомашин)
"лікарні"

27.31.1 Кабелі волоконнооптичні

24.20.1 Труби, трубки ,
порожнисті профілі,
безшовні, зі сталі (труби
сталеві)

тринадцять тисяч тридцять
сім грн. 16 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 2172,19 грн. дві тисячі сто
сімдесят дві грн. 19 коп.

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

1720,00

20240,00

двадцять тисяч двісті сорок
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
3373,33 грн., три тисячі триста
сімдесят три грн. 33 коп.

23140,00
-2900,00

1200,00

3990,00
2210
місцевий бюджет 080101

1720,00

одна тисяча сімсот двадцять
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
286,67 грн. двісті вісмдесят
шість грн. 67 коп.

-390,00

10308,00

десять тисяч триста вісім грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1718,00 грн. одна тисяча сімсот
вісімнадцять грн. 00 коп.

розшифровка №40 по КТКВ 080101

місцевий бюджет 080101
"лікарні"

червень 2014
року

5508,00

листопад 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року

-51917,00
91,00
0,00

червень 2014
року

45110,00

сорок п'ять тисяч сто десять
грн. 00 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
7518,33 грн. сім тисяч п'ятсот
вісімнадцять грн. 33 коп.

бюджетними установами,
згідно з їх основною
діяльністю"

4 380,00
22.23.1 Вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу , тверді,
не пластикові

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

2 689,00

14999,00

7 930,00

20.60.2 Волокна штучні

2210
місцевий бюджет 080101

розшифровка №105 по КТКВ 080101
двері металопласт.

розшифровка №95 по КТКВ 08101,
вікна, двері металпл.
розшифровка №94 по КТКВ 08101,
вікна, двері металпл., доводчик дв.

вересень 2014 розшифровка №75 по КТКВ 080101 вікна
здонорської, реанімації, неротравматології
року
переноситься на лабораторія, рентгенслужба

0,00

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
-31850,00
22.23.1 Вироби пластмасові
для будівництва; лінолеум і
покриви на підлогу , тверді,
113 786,00
не пластикові (двері, вікна й
рами віконні та пороги до
дверей, підвіконня,
76 585,00
виконниці, жалюзі та подібні
вироби і їхні частини,
-39 000,00
пластмасові, лінолеум)
2210
080500 "загальні і
-1 750,00
спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2210
25010100 "плата за
послуги , що надаються
-20 835,00

розшифровка №40 по КТКВ 080101
профіль--13м, труби - 64 м, уголок
метал -10,56кг, квадрат метал.- 10,8кг

529,00
704 00

чотирнадцять тисяч дев'ятсот
дев'яносто дев'ять грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 2499,83 грн.,
дві тисячі чотириста дев'яносто
дев'ять грн. 83 коп.

сімсот чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т ч ПДВ 117 33 грн сто

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ
080101вікна --35 шт.
ст.2,12 планувались відкриті торги двері,
вікна й рами віконні та пороги до дверей,
підвіконня, виконниці, жалюзі та подібні вироби і
їхні частини, пластмасові

вересень 2014
року
червень 2014
року

ст.2,12 планувались відкриті торги
лінолеум
розшифровка №40 по КТКВ
080101лінолеум --650 м²

червень 2014
року

розшифровка №41 по КТКВ 080500
лінолеум--35м²

червень 2014
року

розшифровка №42 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100
лінолеум --500м²

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 вікна - 1 шт., жалюзі 1 шт.

жовтень 2014
року

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 вікно - 1 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КБКД 25020100

січень - грудень
2014 року

пакля - 5 шт., бура - 15шт.

(пакля)

місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
25010400 "надходження
20.60.2 Волокна штучні
бюджетних установ від
(пакля)
реалізації в
установленому порядку
майна"
2210
22.19.3 Труби, трубки та
шланги з вулканізованої гуми 25020100 "благодійні
(крім виготовлених з твердої
внески, гранти та
гуми)
дарунки"
28.14.1 Крани,вентилі,
2210
клапани та подібні вироби до
місцевий бюджет 080101
труб, котлів, резервуарів,
"лікарні"
цистерн і подібних виробів

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
32.91.1 Мітли та щітки
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

32.91.1 Мітли та щітки

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

704,00
175,00

17,14

41,48

ПДВ в т.ч. ПДВ 117,33 грн. сто
сімнадцять грн. 33 коп.

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
волосінь д/мотокоси

17,14

сімнадцять грн. 14 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 2,85 грн. дві грн. 85
коп.

вересень 2014
року

розшифровка №77 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25010400 ветошь 85,7кг

41,48

сорок одна грн. 48 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 6,91 грн., шість грн.
91 коп.

жовтень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 шланг - 2 шт.

січень - грудень
2014 року

крани, вентилі, клапани, задвижки ,
кранбукси

35125,00

тридцять п'ять тисяч сто
двадцять п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 5854,17 грн. ,
п'ять тисяч вісімсот п'ятдесят
чотири грн. 17 коп.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101,
вентиль - 35 шт.,задвижки -9 шт.,
кранбукси - 30 шт.

27745,00

7380,00

січень - грудень віник - 10шт., щітки- 5 шт., валік д/фаби
2014 року
- 5 шт.

360,00

4694,00

чотир тисячі шістсот
дев'яносто чотири грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 782,33 грн.
сімсот вісімдесят дві грн. 33
коп.

січень - грудень
2014 року

віник - 100 шт., щітки-40 шт., валік
д/фаби - 30 шт.

946,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
віник, мітли,щітки

48,41

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100, пензлі, щітки - 6шт.

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100, пензлі, щітки - 2шт.

3388,00

58,75
10,34

п'ятдесят вісім грн. 75 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 9,79 грн.
дев'ять грн. 79 коп.

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
26.30.2 Апаратура електрична
2210
для проводового телефонного
місцевий бюджет 081003
чи телеграфного звязку ;
"служби технічного
відеофони (телефоний
нагляду
за будівництвом та
апарат)
капітальним ремонтом,
централізовані бухгалтерії,
групи централізованого
господарського
обслуговування"

28.29.2 Устаткування для
миття , наповнювання
пакування та обгортання
2210
пляшок або іншої тари,
місцевий бюджет 080101
вогнегасники, пульверилізатори,
"лікарні"
машини пароструменні та
піскоструйні; прокладки
(вогнегасник)

28.29.2 Устаткування для
миття , наповнювання
пакування та обгортання
пляшок або іншої тари,
вогнегасники,
пульверилізатори, машини
пароструменні та
піскоструйні; прокладки
(вогнегасник)

14.19.3 Аксесуари одягу з
натуральної шкіри; одяг,
виготовлений с фетру чи
нетканих полотен; одяг
готовий з текстильних

2000,00

2400,00
400,00

3200,00
6320,00

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

шість тисяч триста двадцять
грн. з ПДВ в т.ч ПДВ 1053,33
грн. одна тисяча п'ятдесят три
грн. 33 коп.

тел.апарат - 5 шт.

січень - грудень
2014 року

тел.апарат - 1 шт.

січень - грудень вогнегасник - 15 шт., розбризкувачі - 10
2014 року
шт.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
вогнегасник - 15 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100
прокладка - 1 шт.

300,00

жовтень 2014
року

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 вогнегасник - 2 шт.

4185,00

серпень 2014
року

розшифровка №59 по КТКВК 081007
распіратор , фартух, шапка, перчатки

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014р, розшифровка №86 по
КТКВК 081007 респіратор , фартух,
шапка, перчатки захисні

3120,00

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

дві тисячі чотириста грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 400,00
грн. чотириста грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

100,00
400,00

-4185,00

чотириста грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 66,67 грн., шістьдесят
шість грн. 67 коп.

готовий, з текстильних
полотен з покривом
(спецодяг захисний)

14.19.3 Аксесуари одягу з
натуральної шкіри; одяг,
виготовлений с фетру чи
нетканих полотен; одяг
готовий, з текстильних
полотен з покривом
(спецодяг захисний)

13.92.1 Вироби текстильні
готові для домашнього
господарства

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2210
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2210
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в
установленому порядку

11265,00

10441,00

десять тисяч чотириста сорок
одна грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч.
ПДВ 1740,17 грн. одна тисяча
сімсот сорок грн. 17 коп.

676,00

листопад 2014
року

розшифровка №96 по КТКВ 080101,
рукавичкм х/б

-1500,00

листопад 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 080101
спецодяг сантехніка

2200,00

січень - грудень
2014 року

рушники - 50 шт., пелюшки- 100 шт.

220,00

січень - грудень
2014 року

халати - 1 шт., плед д/донорів -1 шт.

32270,00

37982,00

тридцять сім тисяч дев'ятсот
вісімдесят дві грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 6330,33 грн.
шість тисяч триста тридцять
грн. 33 коп.

4250,00
13.92.1 Вироби текстильні
готові для домашнього
господарства

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

33040,00
-33798,00
-200,00

2210

спецодяг д/ зварювальника/сантехніка 4 од., захисні юбки для пацієнта рентг. січень - грудень
1 шт., захисні пластини - 2 шт., захисні
2014 року
рукавички - 1 шт., шапочки захисні - 2
шт.

покривала - 30 шт., наволочки - 100 шт.,
січень - грудень
ковдри - 40 шт., простирадло - 100 шт,
2014 року
півковдра -54 шт.
розшифровка №40 по КТКВ 080101,
червень 2014
покривала - 20 шт., наволочки - 50 шт.,
року
простирадло - 20 шт.
розшифровка №60 по КТКВ 080101,
серпень 2014
року
ковдри - 140 шт.
розшифровка №87 по КТКВ 080101,
листопад 2014
рішення сессії ЖРДА №40, ковдри - 41
року
шт.
розшифровка №93 по КТКВ 080101,
листопад 2014
року
наволочки 8шт.

21000,00

січень - грудень
2014 року

подушки - 700 шт.

3500,00

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
подушки - 50 шт.

двадцять дев'ять тисяч п'ятсот
'
00
ПДВ

13.92.2 Вироби текстильні
готові, інші (подушки)

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

12600,00

29545,00

273,00

сорок п'ять грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 4924,17 грн. чотири
тисячі дев'ятсот двадцять
чотири грн. 17 коп.

-7828,00

14.12.3 Одяг робочий, інший

розшифровка №60 по КТКВ 080101
подушки - 180 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №57 по 080101 брезент
вогнетривкий 1 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №87 по КТКВ 080101,
рішення сессії ЖРДА №40 подушки - 130 шт.

вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 костюм медичний -1
шт.

розшифровка №59 по КТКВК 081007
вузол мотора- 1 шт., радіатор - 1 шт.,
трамплер - 2 шт.

2210
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

160,00

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

11378,00

серпень 2014
року

12921,00

серпень 2014
року

-915,00

листопад 2014
року

29.31.2 Устатковання
електричне, інше до
моторних транспортних
засобів і його частин
2210
(запчастини на Волгу,
місцевий бюджет 081002
запчастини на Жигулі, Ніва,
"інші заходи по охороні
запчастини на УАЗ,
здоров'я"
запчастини)

2210
місцевий бюджет 080101 -13700,00
"лікарні"
64883,00

29.31.2 Устатковання
електричне, інше до
моторних транспортних
засобів і його частин
(запчастини на Волгу,
запчастини на Жигулі Ніва

серпень 2014
року

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

-29846,50

160,00

сто шістдесят грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 26,67 грн.,
двадцять шість грн. 67 коп.

листопад 2014
року
січень - грудень
2014 року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
вузол мотора- 1 шт., трасмісія - 2 шт.,
радіатор - 2 шт., трамплер - 1
шт.маслопровід - 1 шт.
розшифровка №116 по КТКВ 081002
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014р.
розшифровка №115 по КТКВ 080101 ,
згідно рішення сессії ЖРДА №30 від
21.11.2014, запчастини
запчастини

розшифровка №109 по КТКВ 080101,
радіатор, стартер, барабани
листопад 2014
тормозні,поршнева група, диск,
року
редуктор, карданий вал,карбюратор,
катушка запалення, цилиндр тормозний,
втулка.

запчастини на Жигулі, Ніва,
запчастини на УАЗ,
запчастини)

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

26752,50
2853,00

двадцять шість тисяч сімсот
п'ятдесят дві грн. 50 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 4458,67 грн.
чотири тисячі чотириста
п'ятдесят вісім грн. 67 коп.

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
-10736,00
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
29.31.2 Устатковання
електричне, інше до
моторних транспортних
2210
засобів і його частин
місцевий бюджет 081002
(запчастини на Волгу,
"інші заходи по охороні
запчастини на Жигулі, Ніва,
здоров'я"
запчастини на УАЗ,
запчастини)

2836,00

2210
місцевий бюджет 081002
-12921,00
"інші заходи по охороні
здоров'я"

22.11.11 Шини та камери
гумові нові

2210
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2210
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
2210
місцевий бюджет 081007
"програми і

3448,00

6866,00
2049,00
20282,00
1484,00

двадцять тисяч двісті
вісімдесят дві грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 3380,33 грн.
три тисячі триста вісімдесят
грн. 33 коп.

січень - грудень
2014 року

стартер - 1 шт., глушитель - 2 шт.,
топливний насос - 2 шт., радіатор - 1
шт., фільтр - 10шт.

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014р, розшифровка №86 по
КТКВК 081007 вузол мотора- 1 шт.,
трамплер - 2 шт.

січень - грудень
2014 року

фільтр-8 шт., прокладки-4 шт., привод
стартера-1 шт., кардан-1шт., ручки2шт., резина-6шт., поршень-1шт.

листопад 2014
року

згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №85 по
КИКВК 081002 вузол мотора- 1 шт.,
трасмісія - 2 шт., радіатор - 2 шт.,
трамплер - 1 шт.маслопровід - 1 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №59 по КТКВК 081007
шини 4 шт.

серпень 2014
року
січень - грудень
2014 року

розшифровка №58 по КТКВК 081002
шини 6 шт.

січень - грудень
2014 року

шини -3шт.
шини - 2шт.

програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

26.60.1 Устатковання
радіологічне, електромедичне
та електротерапевтичне
2210
устатковання (рентгенівські
місцевий
бюджет
081007
трубки)
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

2210
23.19.2 Скло технічне та інше
місцевий бюджет 080101
скло (посуд лабораторний)
"лікарні"
13.94.1 Мотузки, канати,
шпагат і сіткове полотно,
крім відходів

2210
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2220

-6165,00

листопад 2014
року

згідно рішення скссії №40 від
03.10.2014, розшифровка №85 по
КИКВК 081002 шини 2 шт.

12600,00

січень - грудень
2014 року

шини -2 шт.

-27000,00

листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 08101,
рентгенівські трубки - 1 шт.

27000,00

квітень 2014
року

розшифровка №22 по КТКВ 080101
рентгенівські трубки - 1 шт.

квітень 2014
року

розшифровка №23 по КТКВК 081007
рентгенівські трубки - 1 шт.

травень 2014
року

розшифровка №50 (35) по КТКВК
081007 рентгенівські трубки - 1 шт.

42000,00

вересень 2014
року

розшифровка №73 по КТКВ 081007
генеруючий пристрій для
рентгенфлюорографа

-27000,00

листопад 2014
року

розшифровка №112 по 081007, рішення
сессії ЖРДА №30 від 21.11.2014р.

27000,00
69000,00
27000,00

шістдесят дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
11500,00 грн. , одинадцять
тисяч п'ятсот грн. 00 коп.

8,00

вісім грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 1,33 грн., одна грн. 33
коп.

листопад 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 080101
світлофільтр

624,00

шістсот двадцять чотири грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
104,00 грн. сто чотири грн. 00
коп.

листопад 2014
року

розшифровка №107 по КТКВ 080101
сторпи, шнур

4805,60

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
перевязувальні матеріали - 2752 шт.,
лабораторні препарати- 19 шт.

1474,40

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
перевязувальні матеріали - 450 шт.,
лабораторні препарати- 3 шт.

8,00

624,00

21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 тімоловая проба - 2 шт.,
березень 2014
креатинин - 3 шт., срб - 2
року
шт.,медвироби, перевязувальні
матеріали- 740 шт., пипетки - 40 шт.,
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
травень 2014 КБКД 25020100 лабораторні препрати,
року
медвироби, перевязувальні матеріали,
презервативи

16205,28

19055,25

7297,42
100577,17
5536,66

21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші

21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2220
25020200 "кошти , які
отримуються
бюджетними установами
на виконання окремих
доручень"

сто тисяч п'ятсот сімдесят сім
грн. 17 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
6579,82 грн. шість тисяч
п'ятсот сімдесят дев'ять грн. 82
коп.

червень 2014
року
липень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 перевязувальні
матеріали - 211 шт., цитотест-1шт.
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 тест-системи,
перев'язувальні матеріали
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 тестполоски, глюкоза
набір
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медичні вироби,
вакцина ас, перев.матеріали
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 АГ кардіоліпиновий 1шт., шв.тест д/визначення антитіл30шт., перев.матеріали - 145шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 АСТ-3шт., холестерін3шт, глюкотест - 6шт, ацетон тест- 5
шт., перев.матеріали - 160шт.,
лабреактиви

5761,52

серпень 2014
року

21488,35

вересень 2014
року

1607,77

жовтень 2014
року

4648,56

жовтень 2014
року

12696,36

листопад 2014 розшифровка №117 по КБКД 25020100,
вакцина, тест рреагенти,аст, алат, асат
року

4489,40

4489,40

чотири тисячі чотириста
вісімдесят дев'ять грн. 40 коп.з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 293,70 двісті
дев'яносто три грн. 70 коп.

лютий 2014 року

розшифровка №6 по КБКД 25020200
вакцина БЦЖ, "Індираб"

21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші

2220
080101 місцевий бюджет
"лікарні"

21.20.2 Препарати
фармацевтичні, інші

2220
080101 місцевий бюджет
"лікарні"

21.20.1 Ліки

2220
080101 місцевий бюджет
"лікарні"

дев'ятнадцять тисяч двісті
сорок п'ять грн. 00 коп. з пДВ в
т.ч. ПДВ 1259,00 грн. одна
тисяча двісті п'ятдесят дев'ять
грн. 00 коп.
сімнадцять тисяч сімсот
тридцять шість грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 1160,30 грн.
одна тисяча сто шістдесят грн.
30 коп.

липень 2014
року

по рішенню сесії ЖРДА №16 від
04.07.2014р. розшифровка №47 по
КТКВ 080101 лабораторні препарати,
перевязувальні матеріали,

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сесії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти,
лабреактиви, перев'язувальні матеріали

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сесії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти

14066,45

січень 2014 року

розшифровка №3 по КБКД 25020200
тубпрепарати

228194,24

лютий 2014 року

19245,00

17736,00

99555,00

19245,00

17736,00

99555,00

дев'яносто дев'ять тисяч п'ятсот
п'ятдесят п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 6512,94 грн.
шість тисяч п'ятсот дванадцять
грн. 94 коп.

розшифровка №6 по КБКД 25020200

21.20.1 Ліки

2220
25020200 "кошти , які
отримуються
151156,49
бюджетними установами
на виконання окремих
доручень"
200139,09

березень 2014
року
травень 2014
року
червень 2014
року

211265,34

334971,43

334971,43

21.20.1 Ліки

2220
25020200 "кошти , які
отримуються
бюджетними установами

два мільйони вісімсот дев'ять
тисяч п'ятсот сімдесят чотири
грн. 87 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
2809574,87
183803,96 грн. сто вісімдесят
три тисячі вісімсот три грн. 96
коп.

червень 2014
року
липень 2014
року

648262,11

серпень 2014
року

3757,38

вересень 2014
року

тубпрепарати, СНІД - препарати,
медикаменти

розшифровка №17 по КБКД 25020200
тубпрепарати, СНІД - препарати,
медикаменти
розшифровка №26 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти
розшифровка №37 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти
розшифровка № 45 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти
розшифровка №45 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти
розшифровка №56 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти
розшифровка №73 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020200 тубпрепарати

на виконання окремих
доручень"

21.20.1 Ліки

23.19.2 Скло технічне та інше
скло (посуд лабораторний)

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

18924,80

вересень 2014
року

розшифровка №80 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти

388698,56

листопад 2014
року

розшифровка №99 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти

275167,55

листопад 2014
року

розшифровка №118 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 тубпрепарати, СНІД препарати, медикаменти

3710,50

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медикаменти

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медикаменти

листопад 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медикаменти

6017,08

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медикаменти

133,20

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
пробірки для лабораторії-200 шт.

150,00

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
пробірки для лабораторії-50 шт.

7031,30
23425,79
6666,91

двадцять три тисячі чотириста
двадцять п'ять грн. 79 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 1532,53 грн.,
одна тисяча п'ятсот тридцять
дві грн. 53 коп.

1055,20

одна тисяча п'ятдесят п'ять грн.
20 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
175,87 грн. сто сімдесят п'ять
грн. 87 коп.

19048,30

дев'ятнадцять тисяч сорок
вісім грн. 30 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 3174,72 грн. три тисячі
сто сімдесят чотири грн. 72
коп.

572,00

200,00
1210,00
17.22.1 Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція (комплекти для
пологів, пелюшки папер.,
одноразові халати, підгузки)

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

5866,50
11369,88
601,92

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 піпетки - 95
шт.,палочка скляна - 100 шт.пробірка
єпендорфа - 500 шт.
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 пробірка епіндорфа
року
1000 шт.
розшифровка №2 по КБКД 25020100
січень 2014 року
халати одноразові -110шт.
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
березень 2014
року
КБКД 25020100 халати одноразові -435
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
червень 2014
КБКД 25020100 комплект одягу однор.року
408шт., пелюшки гігієнічні - 90 шт.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 пелюшки гігієнічні
року
120шт.
червень 2014
року

13.92.1 Вироби текстильні
готові для домашнього
господарства

21.10.6 Залози та інші органи,
екстракти цих речовин та
інші речовини людського чи
тваринного походження ,
н.в.і.у. (препарати крові,
лаборреактиви, медикаменти)

20.15.2 Хлорид амонію;
нітрити (медикаменти)

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

7069,06

2220
місцевий бюджет 25010400
"надходження бюджетних
установ від реалізації в
установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)"

16710,00

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

83000,00

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.14.5 Сполуки
сіркоорганічні та інші
2220
органічно-неорганічні
місцевий бюджет 080101
сполуки; гетероциклічні
"лікарні"
сполуки, н.в.і.у.
(медикаменти)
21.10.2 Лізин, глутамінова
кислота та їхні солі; солі та
2220
гідроксиди амонію
місцевий бюджет 080101
четвертинні;
"лікарні"
фосфоаміноліпіди; аміди та
їхні похідні й солі з цих
речовин (медикаменти)
20.13.2 Елементи хімічні,
2220
н.в.і.у.; кислоти та сполуки
місцевий бюджет 080101
неорганічні (медикаменти,
"лікарні"
лаборреактиви)
21.10.4 Цукри хімічно чисті,
2220
н.в.і.у.; ефіри та естери
місцевий бюджет 080101
цукрів і їхні солі, н.в.і.у.
"лікарні"
(медикаменти)
20.14.2 Спирти, феноли,
фенолоспирти та їхні
2220
галогено-, сульфо-, нітро- чи місцевий бюджет 080101
нітрозопохідні; спирти жирні
"лікарні"
технічні (медикаменти)

36000,00

99000,00

99200,00

98000,00

33000,00

99000,00

7069,06

сім тисяч шістдесят дев'ять
грн. 06 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
1178,17 грн., одна тисяча сто
сімдесят вісім грн. 17 коп.

99710,00

дев'яносто дев'ять тисяч сімсот
десять грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 6523,08 грн., шість
тисяч п'ятсот двадцять три грн.
08 коп.

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 халат хірургічний - 420
року
шт.

січень - грудень
2014 року

препарати крові

січень - грудень
2014 року

карантинізована дон. плазма 380 л,
лаборреактиви - 40т., медикаменти 28т.

36000,00

тридцять шість тисяч грн. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 2355,14 грн.
дві тисячі триста п'ятдесят
п'ять грн. 14 коп.

99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 6476,64
грн. шість тисяч чотириста
сімдесят шість грн. 64 коп.

січень - грудень медикаменти: лефлоцил, латрен - 1200
2014 року
фл.

99200,00

дев'яносто дев'ять тисяч двісті
грн. 00 коп. з ПДВ, в т. ч. ПДВ
6489,72 грн. шість тисяч
чотириста вісімдесят дев'ять
грн. 72 коп.

січень - грудень
2014 року

медикаменти:
інфлуган, лонгокаїн, -140 уп.

98000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, 6411,21 грн.,
шість тисяч чотириста
одинадцять грн. 21 коп.

січень - грудень
2014 року

метронизадол-2500фл., флуконазол200фл, тивортин - 800 фл., АКК1500фл.; лаборреактиви

33000,00

тридцять три тисячі грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 2158,88
грн., дві тисячі сто п'ятдесят
вісім грн. 88 коп.

січень - грудень
2014 року

Глюкоза 5% - 200,0 2500 фл.
Глюкоза 5% - 400,0 1500 фл., Гік 200фл.

99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 6476,64
грн. шість тисяч чотириста
сімдесят шість грн. 64 коп.

січень - грудень
2014 року

медикаменти6 манніт, реосорбілакт 3700 фл.

січень - грудень
2014 року

медикаменти: дексан - 1500 фл.

20.13.4 Сульфіди, сульфати;
2220
нітрати, фосфати і карбонати місцевий бюджет 080101
(медикаменти)
"лікарні"

2220
20.14.4 Сполуки органічні з
місцевий бюджет 080101
азотною функційною групою
"лікарні"

21.10.3 Лактони, н.в.і.у.,
гетероциклічні сполуки лише
з гетеро-атомом(-ами) азоту,
що мають у структурі
2220
неконденсоване піразинове
місцевий бюджет 080101
кільце, піримідинове кільце,
"лікарні"
піперазольне кільце чи
фенотіазинову кільцеву
систему без подальшої
конденсації; гідантоїн
2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

3000,00

99000,00

80000,00

три тисячі грн. 00 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 196,26 грн. сто
дев'яносто шість грн. 26 коп.

99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 6476,64
грн. шість тисяч чотириста
сімдесят шість грн. 64 коп.

80 000,00

вісімдесят тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 5233,64 грн.
п'ять тисяч двісті тридцять три
грн. 64 коп.

6000

2220
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

2000,00

20.12.2 Екстракти
2220
фарбувальні та дубильні;
місцевий бюджет 080101
тканини та їхні похідні;
"лікарні"
речовини фарбувальні, н.в.і.у.
(лаборреактиви)

7000,00

січень - грудень
2014 року

січень - грудень
2014 року

січень - грудень
2014 року

медикаменти: натрія гідрокарбонат
200фл.
Гепарин 5тис.- 5,0 №5 20 уп.
Димедрол 1% - 1,0 №10 1220 уп.
Есенціалє 5,0 №5 15 уп.
Ізокет 0,1% - 10,0 №10 25 уп
Каптопрес №20 73 уп.
Кардикет 40мг №50 табл. 50 уп.
Омез 40мг №1 100 уп.
Омник 0,4 мг №30 таб. 3 уп.
Орнизол 5мг/мл фл 100 №1 50 фл.

Ардуан 4мг №25 25 уп.Діпрофол 1%
20,0 №5 100 уп.
Дітілін 5,0 №10 450 уп.
Натрія тіопентал 1,0 №1 2400 фл.
Тракріум 50мг 5,0 №5 100 уп.

січень - грудень
індикатори стерильності, лаборреактиви
2014 року

91000

2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

20.59.5 Продукти хімічні
різноманітні (тести,
індикатори стерильності,
лаборреактиви)

3000,00

99 000,00

7 000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 6476,64
грн. шість тисяч чотириста
сімдесят шість грн. 64 коп.

сім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 457,94 грн. чотириста
п'ятдесят сім грн. 94 коп.

січень - грудень
2014 року

індикатори стерильності

січень - грудень
2014 року

індикатори стерильності

січень - грудень
2014 року

лаборреактиви

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2220
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

22.29.1 Одяг і аксесуари до
нього (зокрема рукавички)
пластмасові (перчатки)

2220
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

1500,00

1 500,00

одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 250,00 грн.
двісті п'ятдесят грн. 00 коп.

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
листопад 2014
згідно рішення сессії ЖРДА №30 від
року
21.11.2014р., додаткові кошти, перчатки
н/с

87000,00

січень - грудень
2014 року

перчатки

2400,00

січень - грудень
2014 року

перчатки

8000,00

січень - грудень
2014 року

перчатки

2000,00

січень - грудень
2014 року

перчатки н/с, перчатки ст.

384,00

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
перчатки нестер.-250шт.

240,75

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 перчатки нестер.-50шт.

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 перчатки нестер.-91 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 перчатки нестер.-400
шт.

99400,00

240,61

856,00

3101,36

дев'яносто дев'ять тисяч
чотириста грн. з ПДВ , в т.ч.
ПДВ 6502,80 грн. шість тисяч
п'ятсот дві грн. 80 коп.

три тисячі сто одна грн. 36 коп.
з ПДВ, в т.ч. ПДВ 516,89 грн.
п'ятсот шістнадцять грн. 89
коп.

листопад 2014
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
року
КБКД 25020100 перчатки -н/с- 1000шт.

1380,00

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2220
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2220
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

20.13.6 Речовини хімічні
неорганічні основні, інші,
н.в.і.у. (Сенсива U, Секусепт
2220
актив, Кодан Форте, ДезТаб,
місцевий бюджет 080500
Люмакс асепт)
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2220
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
20.13.3 Солі металів галоїдні;
2220
гіпохлорити, хлорати й
місцевий бюджет 080101
перхлорати (Соліклор,
"лікарні"
медикаменти)
20.13.3 Солі металів галоїдні;
2220
гіпохлорити, хлорати й
місцевий бюджет 080101
перхлорати (Соліклор,
"лікарні"
медикаменти)

96871,00

січень - грудень
2014 року

909,00

січень - грудень
2014 року

700,00
99980,00

дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот вісімдесят грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 6540,74
грн. шість тисяч п'ятсот сорок
грн. 74 коп.

січень - грудень
2014 року
флакони по 1 л- 382 шт., 156 кг

700,00

січень - грудень
2014 року

800,00

січень - грудень
2014 року

99000,00

64000,00

99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ 4186,92
грн. чотири тисячі сто
вісімдесят шість грн. 92 коп.

64000,00

шістдесят чотири тисячі грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
10737,50 грн. десять тисяч
сімсот тридцять сім грн. 50
коп.

січень - грудень
2014 року

соліклор - 200 кг, NaCl0,9% 100,0,
200,0, 400,0, р-н Рингера -8750фл.

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
листопад 2014
згідно рішення сессії №30 ЖРДА від
року
21.11.2014р., додаткові кошти, соліклор,
р-ни NaCl0,9% Рингера

2220
20.41.2 Речовини поверхнево
місцевий бюджет 080101
активні, крім мила (Санімакс)
"лікарні"

20.14.1 Вуглеводні та їхні
похідні (Люмакс XL, Біонол
сілфур)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2220
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2220
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2220
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.20.1 Пестициди та інші
агрохімічні продукти
(Дезанол, Неостерил
блакитний Неостерил

2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

97980,00

97980,00

дев'яносто сім тисяч дев'ятсот
вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 6409,91 грн. шість
тисяч чотириста дев'ять грн. 91
коп.

січень - грудень
2014 року

96341,00

січень - грудень
2014 року

909,00

січень - грудень
2014 року

700,00
99450,00

дев'яносто дев'ять тисяч
чотириста п'ятдесят грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 6506,07
грн. шість тисяч п'ятсот шість
грн. 07 коп.

230л

січень - грудень
2014 року
каністра 5л - 25 шт.,600 кг

700,00

січень - грудень
2014 року

800,00

січень - грудень
2014 року

98220,00

700,00
99724,00

дев'яносто дев'ять тисяч сімсот
двадцять чотири грн. 00 коп.з
ПДВ в т.ч. ПДВ 6524,00 грн.
шість тисяч п'ятсот двадцять

січень - грудень
2014 року

530 флаконів по 1л

блакитний, Неостерил
безбарвний, Люмакс Профі)

20.20.1 Пестициди та інші
агрохімічні продукти
(Дезанол)

2220
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

20.14.3 Кислоти
монокарбовані жирні
2220
технічні; кислоти карбонові
місцевий бюджет 080101
та їхні солі (Терралін протект
"лікарні"
, Гігасепт АФ форте нью,
Амілокс)
20.59.2 Жири та олії
тваринного чи рослинного
походження хімічно
модифіковані; суміші
нехарчових жирів або олій
тваринного чи рослинного
походження (захисна
емульсія Сенсива (крем)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.14.7 Продукти хімічні
органічні, основні,
різноманітні (спирт
етиловий)

2220
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
2220
місцевий бюджет
25010400 "надходження
бюджетних установ від
реалізації в установленому

шість тисяч п ятсот двадцять
чотири грн. 00 коп.
804,00

1350,00

одна тисяча триста п'ятдесят
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
225,00 грн., двісті двадцять
п'ять грн. 00 коп.

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100

88200,00

вісімдесят вісім тисяч двісті
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
5770,07 грн. п'ять тисяч сімсот
сімдесят грн. 07 коп.

січень - грудень
2014 року

155 л

14400,00

чотирнадцять тисяч чотириста
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
942,06 грн., дев'ятсот сорок дві
грн. 06 коп.

січень - грудень
2014 року

100 флаконів по 500мл

33300,00

серпень 2014
року

розшифровка №67 по КТКВ 080101
спирт-59л

60000,00

січень - грудень
2014 року

1350,00

88200,00

14400,00

1000,00
99822,00
5000,00

522,00

дев'яносто дев'ять тисяч
вісімсот двадцять дві грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 6530,41
грн. шість тисяч п'ятсот
тридцять грн. 41 коп.

січень - грудень
2014 року
січень - грудень
2014 року

січень - грудень
2014 року

спирт-130шт.

17.12.1 Папір газетний , папір
ручного виготовлення та
2220
інший некрейдований папір, місцевий бюджет 080101
або картон для графічних
"лікарні"
цілей (папір ЛДТЗ, ЄКГ)
17.12.1 Папір газетний , папір
ручного виготовлення та
інший некрейдований папір,
або картон для графічних
цілей (папір ЛДТЗ, ЄКГ)

2220
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

17.22.1 Папір побутовий і
2220
туалетний та паперова
продукція (комплекти для місцевий бюджет 080101
"лікарні"
пологів, пелюшки папер.,
одноразові халати, підгузки)
17.22.1 Папір побутовий і
туалетний та паперова
продукція (маски захисні)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2220
22.19.5 Тканини прогумовані
(крім кордів до шин)
місцевий бюджет 080101
(клейонка)
"лікарні"
2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
23.19.2 Скло технічне та інше
скло (посуд лабораторний)

2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

5600,00
10600,00
5000,00

692,50

692,50

шістсот девяносто дві грн. 50
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 115,43
грн. сто п'ятнадцять грн. 43коп.

60000,00

шістьдесят тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 10000,00 грн.
десять тисяч грн. 00 коп.

30000,00
30000,00

700,00

десять тисяч шістсот грн. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 1766,67 грн.
одна тисяча сімсот шістдесят
шість грн. 67 коп.

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
крафт папір - 5шт., папір єкг - 5 шт.

серпень 2014
року

розшифровка №67 по КТКВ 080101
комплекти для пологів - 30000 шт.

січень - грудень
2014 року

1000 шт.

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти, маски
захисні медичні

28000,00

січень - грудень
2014 року
серпень 2014
року
серпень 2014
року
січень - грудень
2014 року

колби, пробірки

54400,00

п'ятдесят чотири тисячі
чотириста грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 9066,67 грн. дев'ять
тисяч шістдесят шість грн. 67
коп.

січень - грудень
2014 року

скло для замішування цемента

15000,00

1000,00

серпень 2014
року

800,00

3064,00

150 рулонів

двадцять вісім тисяч грн. 00
коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ 4666,67
грн. чотири тисячі шістсот
шістдесят шість грн. 67 коп.

37600,00

32.50.1 Інструменти і
2220
прилади медичні, хірургічні 080101 місцевий бюджет
та стоматологічні
"лікарні"

січень - грудень
2014 року

700,00

18000,00

10368,00

розшифровка №67 по КТКВ 080101
150 рулонів

сімсот грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 116,67 грн. сто
шістнадцять грн. 67 коп.

10000,00

32.50.1 Інструменти і
2220
прилади медичні, хірургічні 080101 місцевий бюджет
та стоматологічні
"лікарні"

серпень 2014
року

10368,00

десять тисяч триста шістдесят
вісім грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 678,28 грн. шістсот
сімдесят вісім грн. 28 коп.

липень 2014
року

3064,00

три тисячі шістдесят чотири
грн. 00 коп. з ПДВ, в т.ч. ПДВ
200,45 грн. двісті грн. 45 коп.

листопад 2014
року

1500м
розшифровка №67 по КТКВ 080101
2000 м
розшифровка №67 по КТКВ 080101
посуд лабораторний

розшифровка №65 по КТКВ 080500
скло для замішування цемента
по рішенню сесії ЖРДА №16 від
04.07.2014р. розшифровка №47 по
КТКВ 080101 шприци , голки, системи,
гемакони
розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти, шприци,
системи

32.50.1 Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

621,96

розшифровка №5 по КБКД 25020100
лютий 2014 року шприци - 300 шт, трубка д/перел крові 6 шт.

3363,00

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 мундштук -200шт.,
наконкчник - 2000 шт, система ПР - 400
шт., штатив - 5 шт., шприци - 2600 шт.

405,00

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 електрод одноразов 270 шт.

липень 2014
року

розшифровка №44 поКТКВ 080101,
КБКД 25020100 контейнер терумо- 48
шт, скарифікатор - 5000 шт., грілка - 2
шт.

1091,40

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 система ПР- 400 шт.

5480,92

листопад 2014
року

розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 система ПР- 400 шт.,
шприци - 1300 шт.

1355,11

розшифровка №117 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 трубка мед., термометр,
року
катетери.

3274,72

32.50.1 Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

26.60.1 Устаткування
радологічне, електромедичне
та електротерпевтичне

22.22.1 Тара пластмасова
(пластикові коробкиконтейнери)

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

9030,63

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

30929,00

15592,11

9030,63

36129,00

2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

5200,00

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

39000,00

п'ятнадцять тисяч п'ятсот
дев'яносто дві грн. 00 коп.з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 1020,03 грн.
одна тисяча двадцять грн. 03
коп.

дев'ять тисяч тридцять грн. 63
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 1505,10
грн. одна тисяча п'ятсот п'ять
грн. 10 коп.

тридцять шість тисяч сто
двадцять дев'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 6021,50 грн.
шість тисяч двадцять одна грн.
50 коп.

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 медичне обладнання

серпень 2014
року

розшифровка №67 по КТКВ 080101
контейнер - емність (коробка) для
переносу

серпень 2014
року

розшифровка №65 по КТКВ 080500
контейнер - емність (коробка) для
переносу

січень - грудень
2014 року

гель дя УЗО, кетгут

2220
місцевий бюджет 081002
32.50.5 Вироби медичної та
"інші заходи по охороні
хірургічної призначенності,
здоров'я"
інші (стоматологічні
матеріали, гель, кетгут)
2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

20.11.1 Гази промислові
(кисень)

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

10000,00
99000,00

дев'яносто дев'ять тисяч грн. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 6476,64 грн.
шість тисяч чотириста сімдесят
шість грн. 64 коп.

січень - грудень
2014 року

стоматматеріали

85000,00

вісімдесят п'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 14166,67
грн. чотирнадцять тисяч сто
шістдесят шість грн. 67 коп.

січень - грудень
2014 року

13000м.куб.

42910,00

сорок дві тисячі дев'ятсот
десять грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 2807,20 грн. дві
тисячі вісімсот сім грн. 20 коп.

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сесії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти

27320,00

двадцять сім тисяч триста
двадцять грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 1787,29 грн. , одна
тисяча сімсот вісімдесят сім
грн. 29 коп.

липень 2014
року

по рішенню сесії ЖРДА №16 від
04.07.2014р. розшифровка №47 по
КТКВ 080101, дод.кошти рентген та
флюороплівка додаткові кошти

29780,00

двадцять дев'ять тисяч сімсот
вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ ,
в т.ч. ПДВ 4963,33 грн. чотири
тисячі дев'ятсот шістдесят три
грн.33 коп.

листопад 2014
року

розшифровка №87 по КТКВ 080101,
додаткові кошти згідно рішення сессії
№40 від 03.10.2014 рентген та
флюороплівка, розчини додаткові
кошти

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 рентгенплівка 1 пачка

вересень 2014
року

розшифровка №81 по КТКВ 080500 по
КБКД 25020100 рентгенплівка 1 пачка

листопад 2014
року

розшифровка №100 по КТКВ 080500
рентгенплівка 1 пач.

50000,00

85000,00

42910,00

27320,00

29780,00

1571,25
20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

305,00

305,00

січень - грудень
2014 року

"Белацин" 20 уп., Альважил 20 уп.
Альванес 2 уп,Аргенат 4 уп., Арсенік 5 уп,
.Беладонт 70 уп., Белак-Ф 5 уп., Белодез 5 уп,
Водний дентин 10 уп., Головки Кендо 15
шт.Даймонт брайт 30 уп.Девіт-С 30 уп.
Дентин паста 6 уп.Евікрол 8 уп.Ендожи №1,2,3,4
36

2181,25

дві тисячі сто вісімдесят одна
грн. 25 коп. з ПДВ , в т.ч. ПДВ
363,54 грн. триста шістдесят
три грн. 54 коп.

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
081007 "програми та
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір

2220
080500 "загальні і
спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

20.59.1 Фотопластинки й
фотоплівки, плівка для
миттєвого друку,
сенсибілізовані,
неекспоновані; фотопапір
(рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка,
фіксаж, проявник)

10054,00

290,00

10054,00

десять тисяч п'ятдесят чотири
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
657,74 грн., шістсот п'ятдесят
сім грн. 74 коп.

290,00

двісті дев'яносто грн. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 48,33 грн. сорок вісім
грн. 33 коп.

2220
-54736,00
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
69736,00
туберкульозом"
2220
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

-6000,00

77571,00

сімдесят сім тисяч п'ятсот
сімдесят одна грн. з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 5074,74 грн. п'ять
тисяч сімдесят чотири грн. 74
коп.

6000,00

276000,00
2220
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
-213429,00
21.10.5 Провітаміни,
вітаміни, й гормони;
глікозиди та алкалоїди
рослинного походження та

2220
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

10.11.1 М'ясо великої рогатої
худоби, свиней, овець, кіз,
2230
коней та інших тварин
місцевий бюджет 080101
родини конячих, свіже чи
"лікарні"
охолоджене (м'ясо
яловичини)

3418,44

три тисячі чотириста
вісімнадцять грн. 44 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 227,76 грн.
двісті двадцять сім грн. 76 коп.

99820,00

дев'яносто дев'ять тисяч
вісімсот двадцять грн. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 16636,67 грн.
шістнадцять тисяч шістсот
тридцять шість грн. 67 коп.

2097,20
1321,24

99820,00

травень 2014
року

по рішенню сесії ЖРДА, розшифровка
№28 по КТКВК 081007 ФГ плівка, РГ
плівка, фіксаж, проявник додаткові
кошти

червень 2014
року

по рішенню сесії ЖРДА №16 від
04.07.2014р., розшифровка №46 по
КТКВ 080500 , КБКД 25020100 ФГ
плівка, РГ плівка, фіксаж, проявник
додаткові кошти

серпень 2014
року

розшифровка №66 по КТКВК 081007
рентгенівська плівка, флюорографічна
плівка, розчини (фіксаж, проявник)

січень- грудень
2014 року

бюджетне призначення на початку 2014
року рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, розчини
(фіксаж, проявник)

серпень 2014
року

розшифровка №65 по КТКВ 080500
рентгенівська плівка, флюорографічна
плівка, розчини (фіксаж, проявник)

січень - грудень бюджетне призначення на початку 2014
2014 року
року рентгенівська плівка,
флюорографічна плівка, розчини
січень - грудень
(фіксаж, проявник)
2014 року
серпень 2014
року

розшифровка №67 по КТКВ 080101
рентгенівська плівка, флюорографічна
плівка, розчини (фіксаж, проявник)

жовтень 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 фентаніл р-н д/ін.
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 фентаніл р-н д/ін.

січень - грудень м'ясо яловичини свіже чи охолоджене 2014 року
3220 кг

10.12.2 М'ясо свійської
птиці, заморожене (м'ясо
куряче)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

90456,00

10.13.1 Консерви та готові
2230
страви з м'яса, мясних
субпродуктів чи крові
місцевий бюджет 080101
(тушенка яловичини, куряча,
"лікарні"
ковбаса варена)

65544,00

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

92944,00

10.51.1 Молоко та вершки,
рідинні, оброблені
(молоко 2,5%, молоко для
дітей 3,2% )

2230
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

90456,00

дев'яносто тисяч чотириста
п'ятдесят шість грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 15076,00 грн.
п'ятнадцять тисяч сімдесят
шість грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

чверть куряча - 4200 кг, філе куряче 700 кг

65544,00

шістдесят п'ять тисяч п'ятсот
сорок чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 10924,00 грн.
десять тисяч дев'ятсот
двадцять чотири грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

ковбаса - 1204,50 кг, тушенка - 844 кг

січень - грудень
2014 року

спецхарчування робітників 2520 л,
молоко 3,2% - 11000 л

січень - грудень
2014 року

молоко - 378 л

січень - грудень
2014 року

кефір - 8470 л, сметана -1540 л

січень - грудень
2014 року

масло вершкове 72,5% - 2630 кг

січень - грудень
2014 року

сир кисломолочний - 1200 кг, сир
твердий - 1035 кг

94305,00
1361,00

10.51.5 продукти молочні ,
2230
інші (сметана, кефір 2,5%, місцевий бюджет 080101
кефір для дітей 3,2%)
"лікарні"

99869,00

99869,00

2230
10.51.3 Масло вершкове та
місцевий бюджет 080101
молочні пасти
"лікарні"

99940,00

99940,00

10.51.4 Сир сичужний та
2230
кісломолочний сир (творог місцевий бюджет 080101
5%, сир твердий)
"лікарні"

98889,00

98889,00

дев'яносто чотири тисячі
триста п'ять грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 15717,50 грн.
п'ятнадцять тисяч сімсот
сімнадцять грн. 50 коп.

дев'яносто дев'ять тисяч
вісімсот шістдесят дев'ять грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
16644,83 грн. шістнадцять
тисяч шістсот сорок чотири
грн. 83 коп.
дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот сорок грн. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 16656,67 грн.
шістнадцять тисяч шістсот
п'ятдесят шість грн. 67 коп.
дев'яносто вісім тисяч вісімсот
вісімдесят дев'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 16481,50 грн.
шістнадцять тисяч чотириста
вісімдесят одна грн. 50 коп.

10.86.1 Продукти харчові
готові гомогенізовані для
2230
дитячого та диєтичного
місцевий бюджет 080101
харчування (суміші сухі
"лікарні"
молочні "Малятко", "Малюк",
пюре мясне, пюре соки)

4676,00

4676,00

чотири тисячі шістсот сімдесят
шість грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 779,33 грн. сімсот
сімдесят дев'ять грн. 33 коп.
двадцять шість тисяч сто грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
4350,00 грн. чотири тисячі
триста п'ятдесят грн. 00 коп.
вісімнадцять тисяч двісті сорок
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
3040,00 грн. три тисячі грн. 00
коп.

січень - грудень
2014 року

Малиш, Малютка - 72 пач.

січень - грудень
2014 року

олія соняшникова - 1500л

січень - грудень
2014 року

сухофрукти - 960 кг

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

26100,00

26100,00

10.39.2 Плоди й горіхи
2230
оброблені та законсервовані місцевий бюджет 080101
(сухофрукти)
"лікарні"

18240,00

18240,00

180,00

180,00

сто вісімдесят грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 30,00 грн.,
тридцять грн. 00 коп.

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100

99990,00

дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 16665,00
грн. Шістнадцять тисяч
шістсот шістдесят п'ять грн. 00
коп.

січень - грудень
2014 року

риба- 3600 кг, консерва рибна - 324
банок

24360,00

двадцять чотири тисячі триста
шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 4060,00 грн., чотири
тисячі шістдесят грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

печиво -700 кг, хліб - 2400 кг

22000,00

двадцять дві тисячі грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 3666,67 грн.
три тисячі шістсот шістдесят
шість грн. 67 коп.

січень - грудень
2014 року

соки - 4000 л

травень 2014
року
червень 2014
року
липень 2014
року
серпень 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 сік 200шт.
розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 сік - 91,2 л.
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 сік- 190л
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 сік - 96 л.
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 сік - 91,2 л.

10.41.2 Олії сирі (олія)

10.39.2 Плоди й горіхи
оброблені та законсервовані
(сухофрукти)

2230
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

10.20.1 Продукція рибна,
2230
свіжа, охолоджена чи
місцевий бюджет 080101
заморожена (риба с\м "хек"
"лікарні"
"минтай", консерва рибна)
10.71.1 Вироби хлібобулочні,
2230
кондитерські та кулінарні,
місцевий бюджет 080101
борошняні, нетривалого
"лікарні"
зберігання (хліб, печиво)
10.32.1 Соки фруктові та
овочеві (сік фруктовий)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

99990,00

24360,00

22000,00

1794,00
662,40
10.32.1 Соки фруктові та
овочеві (сік фруктовий)

2230
"благодійні внески,
гранти та дарунки"
25020100

1380,00
5724,72
486,72
700,80

п'ять тисяч сімсот двадцять
чотири грн. 72 коп. з ПДВ ,в
т.ч. ПДВ 954,12 грн. дев'ятсот
п'ятдесят чотири грн. 12 коп.

700,80

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 сік - 91,2 л.

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2000,00

2000,00

дві тисячі грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 333,33 грн. триста
тридцять три грн. 33 коп.

січень - грудень
2014 року

сіль - 1100 кг

10.39.1 Плоди та овочі,
2230
оброблені та законсервовані,
місцевий бюджет 080101
крім картоплі (томатна
"лікарні"
паста)

5400,00

5400,00

п'ять тисяч чотириста грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 900,00
грн., дев'ятсот грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

томатна паста - 300 кг

1000,00

1000,00

одна тисяча грн. 00 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 166,67 грн., сто
шістдесят шість грн. 67 коп.

січень - грудень
2014 року

огірки, помідори свіжі - 200 кг

10.32.1 Сіль харчова (сіль
кам'яна, сіль йодована)

01.13.3 Культури овочеві
плодоносні, інші (огірки,
помідори)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2119,00
01.13.3 Культури овочеві
плодоносні, інші (огірки,
помідори)

2230
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

1228,80

3417,80

три тисячі чотириста
сімнадцять грн. 80 коп. з ПДВ,
в т.ч. ПДВ 569,63 грн., п'ятсот
шістдесят дев'ять грн. 63 коп.

70,00

01.47.2 Яйця у шкарлупі,
свіжі (яйця курячі)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

10.81.1 Цукор-сирець,
тростинний і очищений
тростинний чи буряковий
цукор (сахароза); меляса

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

23040,00

23040,00

10.82.2 Шоколад і цукрові
кондитерські вироби

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

13680,00

13680,00

10.62.1 Крохмалі і
крохмалепродукти; цукор і
цукрові сиропи, н.в.і.у.
(кисіль)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

7080,00

7080,00

01.24.1 Яблука

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

8000,00

8000,00

99990,00

99990,00

дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот дев'яносто грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 16665,00
грн. шістнадцять тисяч шістсот
шістдесят п'ять грн. 00 коп.
двадцять три тисячі сорок грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
3840,00 грн., три тисячі
вісімсот сорок грн. 00 коп.
тринадцять тисяч шітсот
вісімдесят грн. 00 коп.з ПДВ , в
т.ч. ПДВ 2280,00 грн., дві
тисячі двісті вісімдесят грн. 00
коп.
сім тисяч вісімдесят грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 1180,00
грн. одна тисяча сто вісімдесят
грн. 00 коп.
вісім тисяч грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 1333,33 грн. одна
тисяча триста тридцять три
грн. 33 коп.

серпень 2014
року
жовтень 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 помідори - 630 кг
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 помідори- 340 кг,
кабачки - 280,80 кг
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 помідори - 35 кг

січень - грудень
2014 року

яйце куряче свіже - 149240 шт.

січень - грудень
2014 року

цукор - 3200 кг

січень - грудень
2014 року

цукерки шоколадні - 360 кг

січень - грудень
2014 року

600 кг

січень - грудень
2014 року

1000 кг

2230
10.83.1 Чай і кава, оброблені місцевий бюджет 080101
"лікарні"
10.89.1 Супи, яйця, дріжджі
2230
та інші харчові продукти;
екстракти та соки з мяса , місцевий бюджет 080101
"лікарні"
риби й водяних безхребетних
(дріжджі)

11300,00

3780,00

11300,00

одинадцять тисяч триста грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1883,33 грн. одна тисяча
вісімсот вісімдесят три грн. 33
коп.

січень - грудень
2014 року

чай -250 кг, кавовий напій - 20 кг

3780,00

три тисячі сімсот вісімдесят
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
630,00 грн. шістсот тридцять
грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

дріжджі - 800 кг

січень - грудень
2014 року

борошно пшеничне - 21000 кг

січень - грудень
2014 року

макаронні вироби 2480 кг

січень - грудень
2014 року

рис - 1800 кг

січень - грудень
2014 року

крупи: гречана - 1700 кг, овсяна - 1600
кг, манна - 1000 кг, пшено - 860 кг,
перлова - 1400 кг, ячнева - 850 кг,
пшенична - 850 кг

1500,00

одна тисяча п'ятьсот грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 250,00
грн. двісті п'ятдесят грн. 00
коп.

березень 2014
року
травень 2014
року
серпень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 крупи - 150 кг
розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 крупи - 150 кг
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 крупи - 150 кг

1530,00

одна тисяча п'ятсот тридцять
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
255,00 грн. двісті п'ятдесят
п'ять грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

горох суш. - 300 кг

200,00

двісті грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 33,33 грн. тридцять три
грн.33 коп.

січень - грудень
2014 року

лист лавровий - 2 кг

10.61.2 Борошно зернових і
2230
овочевих культур; їхні суміші місцевий бюджет 080101
(борошно пшеничне)
"лікарні"

76650,00

76650,00

10.73.1 Макарони, локшина,
2230
кускусі подібні борошняні місцевий бюджет 080101
вироби
"лікарні"

15624,00

15624,00

2230
10.61.1 Рис напівобрушений
чи повністю обрушений , або місцевий бюджет 080101
лущений чи дроблений (рис)
"лікарні"

14814,00

14814,00

10.61.3 Крупи, крупка та
2230
гранули з зернових культур, місцевий бюджет 080101
н.в.і.у.
"лікарні"
10.61.3 Крупи, крупка та
гранули з зернових культур,
н.в.і.у.
(гречка,манна,кукурузная,перловка,п
шеничная(арнаутка),пшено,ячнева,ві
всяні пластівці)

51410,00

51410,00

525,00
2230
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2230
01.11.7 Овочі бобові сушені
місцевий бюджет 080101
(горох сушений)
"лікарні"
10.84.1 Оцет; соуси; суміши
2230
приправ; борошно та крупа
місцевий бюджет 080101
гірчичні; гірчиця готова
"лікарні"
(лавровий лист,оцет)

450,00
525,00

1530,00

200,00

сімдесят шість тисяч шістсот
п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 12775,00 грн.
дванадцять тисяч сімсот
сімдесят п'ять грн. 00 коп.
п'ятнадцять тисяч шістсот
двадцять чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2604,00 грн. ,
дві тисячі шістсот чотири грн.
00 коп.
чотирнадцять тисяч вісімсот
чотирнадцять грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 2469,00 грн.
дві тисячі чотириста шістдесят
дев'ять грн. 00 коп.
п'ятдесят одна тисяча
чотириста десять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 8568,33 грн.
вісім тисяч п'ятсот шістдесят
вісім грн. 33 коп.

10.84.2 Перець оброблений
(перець)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

187,50

187,50

01.19.1 Культури кормові
(буряк)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

14000,00

14000,00

сто вісімдесят сім грн. 50 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 31,25 грн.,
тридцять одна грн. 25 коп.
чотирнадцять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 2333,33
грн. дві тисячі триста тридцять
три грн. 33 коп.

січень - грудень
2014 року

перець чорний мол. - 2,5 кг

січень - грудень
2014 року

буряк - 4000кг

1827,50

одна тисяча вісімсот двадцять
сім грн. 50 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 304,58 грн. триста чотири
грн. 58 коп.

березень 2014
року
серпень 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 буряк - 400 кг
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 буряк - 200 кг
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 буряк - 65 кг
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 буряк - 290 кг
розшифровка №117 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 буряк - 290 кг

12000,00

дванадцять тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2000,00 грн.
дві тисячі грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

капуста свіжа - 6000 кг

576,00

01.19.1 Культури кормові
(буряк)

2230
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

360,00
141,50
348,00
402,00

01.13.1 Овочі листкові
(капуста)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

12000,00
140,00

лютий 2014 року

2431,20
720,00
01.13.1 Овочі листкові
(капуста)

2230
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

1200,00

6530,00

шість тисяч п'ятсот тридцять
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1088,33 грн. одна тисяча
вісімдесят вісім грн. 33 коп.

25100,00

двадцять п'ять тисяч сто грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
4183,33 грн. , чотири тисячі сто
вісімдесят три грн. 33 коп.

54,00
298,80
1686,00
01.13.4 Овочі корнеплідні,
цибулинні та бульбоплідні
(морква,цибуля)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

25100,00

619,20
333,00

березень 2014
року
липень 2014
року
серпень 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
капуста - 140 кг
розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 капуста - 830кг
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020200 зелень - 12 кг
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 капуста - 560 кг
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 капуста -30 кг
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 капуста - 300 кг
розшифровка №117 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 капуста - 1210 кг

січень - грудень
2014 року

морква- 3000 кг, цибуля - 2500 кг

березень 2014
року
серпень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 морква - 430 кг
розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 цибуля - 110 кг

01.13.4 Овочі корнеплідні,
цибулинні та бульбоплідні
(морква,цибуля)

2230
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

4591,60

чотири тисячі п'ятсот
дев'яносто одна грн. 60 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 765,27 грн.
сімсот шістдесят п'ять грн. 27
коп.

87400,00

вісімдесят сім тисяч чотириста
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
14566,67 грн., чотирнадцять
тисяч п'ятсот шістдесят шість
грн. 67 коп.

січень - грудень
2014 року

картопля - 24 970 кг

чотири тисячі чотириста
сімдесят грн. 48 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 745,08 грн. сімсот
сорок п'ять грн. 08 коп.

серпень 2014
року
жовтень 2014
року
листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 картопля - 780 кг
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 картопля - 855 кг
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 картопля - 302 кг
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 картопля - 390 кг

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 пшениця - 5990 кг

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пшениця - 4110 кг

листопад 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 пшениця - 3000 кг

540,00

1379,00

1720,40
01.13.5 Корнеплоди та
2230
бульби їстівні з високим
місцевий бюджет 080101
умістом крохмалю та інуліну
"лікарні"
(картопля)

87400,00

1800,00
01.13.5 Корнеплоди та
бульби їстівні з високим
умістом крохмалю та інуліну
(картопля)

2230
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

1419,60
4470,48
548,88
702,00
11528,36

01.11.1 Пшениця

2230
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

8663,00

26191,37

6000,01

відшкодування харчування
донорам (готівка)

2230
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

61486,00

61486,00

двадцять шість тисяч сто
дев'ятсот одна грн. 37 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 4365,23 грн.,
чотири тисячі триста шістдесят
п'ять грн. 23 коп.
шістдесят одна тисяча
чотириста вісімдесят шість грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
10247,67 грн., десять тисяч
двісті сорок сім грн. 67 коп.

2700,00

2240
-3600,00
71.20.1 Послуги щодо
місцевий бюджет 080101
технічного випробування й
"лікарні"
аналізу ( перевірка контурів
-46360,00
заземлення,повірка
і
і

98680 00

дев'яносто вісім тисяч шістьсот
вісімдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
ПДВ 16826 67

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 цибуля - 70 кг, морква 110 кг
розшифровка №79 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 цибуля - 640 кг, морква
року
- 45 кг
розшифровка №98 по КТКВ 080101,
листопад 2014
КБКД 25020100 цибуля - 670 кг, морква
року
- 317 кг
жовтень 2014
року

січень - грудень відшкодування харчування 110 донорів
2014 року
на місяць

листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 08101
паспртизація систем вентиляції

вересень 2014
року

розшифровка №76 по КТКВ 080101
перевірка засобів індивідуального
захисту при рентгенологичних
дослідженнях

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101

водолічильника,повірка
манометрів тепла, газових
лічильників, іспит
киснепроводу, повірка
медичного обладнання )

98680,00
136420,00

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

33.13.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устатковання (Ремонтування
2240
та технічне обслуговування місцевий бюджет 080101
медичного обладнання,
"лікарні"
Ремонтування та технічне
обслуговування
рентгенівської апаратури)

т.ч. ПДВ 16826,67 грн.
шістнадцять тисяч вісімсот
двадцять шість грн. 67 коп.

8500,00

1020,00

11500,00

11500,00

одинадцять тисяч п'ятсот грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
1916,67 грн. одна тисяча
девятсот шістнадцять грн. 67
коп.

2240
-121000,00
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
368684,00
2240
місцевий бюджет
25010100 "плата за
33.13.1 Ремонтування та
послуги, що надаються -11184,00
технічне обслуговування
бюджетними установами
електронного й оптичного
згідно з їх основною
устатковання (Ремонтування
діяльністю"
та технічне обслуговування
2240
медичного обладнання,
-15866,00
місцевий бюджет
Ремонтування та технічне
"загальні і спеціалізовані
обслуговування
-634,00
стоматологічні
рентгенівської апаратури)
2240
-27000,00
місцевий бюджет
"лікарні"
2240
-27000,00
місцевий бюджет
"Програми та
-67200,00
централізовані заходи

98800,00

98800,00 грн. з ПДВ,
дев'яносто вісім тисяч вісімсот
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
16466,67 грн., шістнадцять
тисяч чотириста шістдесят
шість грн. 67 коп.

січень - грудень
2014 року

повірка водолічильників, лабораторне
дослідження стану ізоляції підземних
кабельних ліній, іспит киснепроводу,
повірка контурів заземлення, повірка
електролічильника

листопад 2014
року

розшифровка №104 по КТКВ 080500
паспортизація систем вентиляції

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., додаткові кошти , ремонт
апарату "Опера"

травень 2014
року
березень 2014
року

розшифровка №32 по КТКВ 080101

травень 2014
року

розшифровка №49 (34) по КТКВ 080500
(сума зменшена , згідно перенесення
коштів, на підставі розшифровок по
КЕКВ №№21,22,32,48 (33),49 (34),50
(35) (сума зменшилась з 368 684,00 до
98800,00 грн. з ПДВ, дев'яносто вісім
тисяч вісімсот грн. 00 коп. з ПДВ

травень 2014
року
квітень 2014
року
травень 2014
року
травень 2014
року
травень 2014
року

розшифровка №48(33) по КТКВ 080500
розшифровка №21 по КТКВ 080500
розшифровка №22 по КТКВ 080101
розшифровка №23 по КТКВК 081007
розшифровка №50 (35) по КТКВ 081007

33.13.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устатковання (Ремонтування
та технічне обслуговування
медичного обладнання,
Ремонтування та технічне
обслуговування
рентгенівської апаратури)
71.20.1 Послуги щодо
технічного випробування й
аналізу

33.14.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
іншого електричного
устатковання (ремонт
кабельної лінії)

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2240
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

1540,00

одна тисяча п'ятсот сорок грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
256,67 грн. двісті п'ятдесят
шість грн. 67 коп.

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100, ремонт флюрографа

84,39

вісімдесят чотири грн. 39 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 14,07 грн.
чотирнадцять грн. 07 коп.

червень 2014
року
липень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 повірка манометрів
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 повірка ваг

січень - грудень
2014 року

ремонт кабельної лінії хірургічного
корпусу

63960,00

шістдесят три тисячі дев'ятсот
шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 10660,00 грн. десять
тисяч шістсот шістдесят грн.
00 коп.

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101

вересень 2014
року

розшифровка №74 по КТКВ 080101
ремонт кабельної лінії хірургічного
корпусу

червень 2014
року

розшифровка №40 по КТКВ 080101
ремонт киснепроводу

-31000,00

листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 080101
ремонт киснепроводу

8154,00

серпень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101
ремонт насосів подачі холодної води

4560,00

червень 2014
року

38000,00

січень - грудень
2014 року

1540,00

38,36
46,03
49000,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

5660,00
9300,00

33.19.1 Ремонтування іншого
2240
місцевий
устаткування ( ремонт
бюджет 080101 "лікарні"
киснепроводу)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

31000,00
0,00

0

розшифровка №40 по КТКВ 080101
послуги з сервісно-профілактичного
обслуговування водоочисного
обладнання (фільтр для води)
ремонт холодильника, кондиціонера,
ремонт системи вентиляції дитячого
відділення

33.12.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
машин загального
призначення (холодильне,
вентиляційне устаткування)

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

2240
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
95.22.1 Ремонтування
господарсько-побутових
приладів і устаткування
2240
домашнього та садового
місцевий бюджет 080101
вжитку (пральні машини,
"лікарні"
центрифуги, духовки
пекарська шафа , мясорубка,
газонокосилка)
95.22.1 Ремонтування
господарсько-побутових
приладів і устаткування
домашнього та садового
вжитку (ваги настольні)

вісімдесят вісім тисяч сто
шістдесят сім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 14694,50
грн.чотирнадцять тисяч
шістсот дев'яносточотири грн.
50 коп.

січень - грудень
2014 року

ремонт та перевірка кондиціонерів

34845,00

січень - грудень
2014 року

ремонт вентиляції у поліклініці

-6000,00

липень 2014
року

розшифровка №54 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100 поточний ремонт
вентиляції у поліклініці

7790,00

листопад 2014
року

розшифровка №104 по КТКВ 080500
поточний ремонт систем вентиляції
рентгенкабінету стоматполіклініки

818,00

88167,00

22000,00
19323,00
-380,00

дев'ятнадцять тисяч триста
двадцять три грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 3220,50 грн.
три тисячі двісті двадцять грн.
50 коп.

-2297,00

2240
25020100 "благодійні
внески, гранти та
дарунки"

141,68

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

6300,00

141,68

сто сорок одна грн. 68 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 23,61 грн.
двадцять три грн. 61 коп.

ремонт господарського обладнання:
січень - грудень (пральні машини, центрифуги, гладілка
2014 року
, тен, електричні плити, овочерізка,
мясорубка, газонокосилка)
квітень 2014
року
червень 2014
року

розшифровка №20 по 080101
розшифровка №40 по КТКВ 080101

липень 2014
року

розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 техобслуговування ваг

січень - грудень
2014 року

технічне обслуговування компютерів,
ксероксу

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за

95.11.1 Ремонтування
будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
комп'ютерів та
бухгалтерії, групи
периферійного устаткування
централізованого
(ремонт та технічне
господарського
обслуговування касового
обслуговування"
апарату, ремонт ПК,
2240
технічний нагляд за
місцевий бюджет
комп'ютерною технікою,
25010100 "плата за
технічне обслуговування
послуги, що надаються
ксероксів, технічне
бюджетними установами
обслуговування компютерів)
згідно з їх основною
2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

95.11.1 Ремонтування
комп'ютерів та
периферійного устаткування

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

січень - грудень
2014 року

техобслуговування ксероксу,
компьютерів

936,00

січень - грудень
2014 року

технічне обслуговування касового
апарату

135,00

січень 2014 року

270,00

лютий 2014 року

75,00

лютий 2014 року

5430,00

13071,00

135,00

315,00

тринадцять тисяч сімдесят
одна грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 2178,50 грн. дві тисячі
сто сімдесят вісім грн. 50 коп.

триста п'ятнадцять грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 52,50 грн.
п'ятдесят дві грн. 50 коп.

липень 2014
року

105,00
33.13.1 Ремонтування та
технічне обслуговування
електронного й оптичного
устатковання (ремонт
дефібрилятора)

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

41.00.3 Будування житлових
будівель (нове будівництво,
реконструкція, капітальний і
поточні ремонти)

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

41.00.3 Будування житлових
2240
будівель (нове будівництво,
місцевий бюджет 080101
реконструкція, капітальний і
"лікарні"
поточні ремонти)

1200,00

16304,00

99950,00

березень 2014
року

1200,00

одна тисяч двісті грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 200,00 грн.
двісті грн. 00 коп.

16304,00

шістнадцять тисяч триста
чотири грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 2717,33 грн. дві
тисячі сімсот сімнадцять грн.
33 коп.

99950,00

дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот п'ятдесят грн. 00 коп.
з ПДВ, в т.ч. ПДВ 16658,33
грн. шістнадцять тисяч шістсот
п'ятдесят вісім грн.33 коп.

розшифровка №1 по КТКВ 080500
технічне обслуговування касового
апарату
розшифровка №4 по КТКВ 080500
технічне обслуговування касового
апарату
розшифровка №5 по КБКД 25020100
ремонт МФУ
розшифровка №18 КТКВ 080500
(стоматологія) технічне
обслуговування касового апарату
розшифровка №44 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100технічне
обслуговування касового принтера

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
ремонт дефібрилятора

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
поточний ремонт будівлі (кабінет
метадону)

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії ЖРДА №30 від
21.11.2014р., додаткові кошти,
поточний ремонт фізіотерапевтичних
кабінетів

41.00.3 Будування житлових
2240
будівель (нове будівництво,
місцевий бюджет 080101
реконструкція, капітальний і
"лікарні"
поточні ремонти)
2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
20.30.9 Роботи субпідрядні як
частина виробництва фарб,
2240
лаків і подібних засобів для місцевий бюджет 081003
покриття, друкарських
"служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним
чорнил і сумішей для
ремонтом, централізовані
ущільнювання (заправка
бухгалтерії, групи
катріджей)
централізованого

шістдесят шість тисяч грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 11000,00
грн. одинадцять тисяч грн.
коп.

листопад 2014
року
листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 080101
поточний ремонт відділення
травматології, хірургії,

січень - грудень
2014 року

заправка катриджів

січень - грудень
2014 року

катридж ксерокса - 19 заправок,
принтера - 98 заправок

70,02

лютий 2014 року

розшифровка №5 по КБКД 25020100
заправка катріджів

79,98

червень 2014
року

розшифровка №36 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 заправка катріджів

серпень 2014
року

розшифровка №55 по КТКВ 080101 по
КБКД 25020100 заправка катріджів

жовтень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 заправка катріджів

79,98

листопад 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 заправка катріджів

79,98

листопад 2014
року

розшифровка №117 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 заправка катріджів

30600,00

січень - грудень
2014 року

установка придбанного обладнання,
установка обладнання харчоблока і
прачки

червень 2014
року

розшифровка №43 по КТКВ 080101

34000,00
66000,00
32000,00
17800,00

28087,00
10287,00

двадцять вісім тисяч вісімдесят
сім грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 4681,17 грн. чотири
тисячі шістсот вісімдесят одна
грн. 17 коп.

господарського
обслуговування"

20.30.9 Роботи субпідрядні як
частина виробництва фарб,
лаків і подібних засобів для
покриття, друкарських
чорнил і сумішей для
ущільнювання (заправка
катріджей)

33.20.2 Монтування машин і
устатковання загальної
призначенності

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

79,98
476,94
87,00

-650,00
35950 00

чотириста сімдесят шість грн.
94 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 79,49
грн. сімдесят дев'ять грн. 49
коп.

тридцять п'ять тисяч дев'ятсот
п'ятдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т ч ПДВ 5991 67 грн п'ять

призначенності,
н.в.і.у.(установка придбаного
обладнання)

33.20.2 Монтування машин і
устатковання загальної
призначенності,
н.в.і.у.(установка придбаного
обладнання)
43.22.1 Монтаж
водопровідних,
каналізаційних, систем
опалювання,вентиляції та
кондиціювання

6000,00

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

250,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

-8154,00

двісті п'ятдесят грн. 00 коп. з
ПДВ , вт.ч. ПДВ 41,67 грн.
сорок одна грн. 67 коп.

32546,00

тридцять дві тисячі п'ятсот
сорок шість грн. 00 коп. з
ПДВ, в т.ч. ПДВ 5424,33 грн.,
п'ять тисяч чотириста
двадцять чотири грн. 33 коп.

-9300,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

-68000,00
88567,00

2240
080500 "загальні і
спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"
2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

15567,00

-5000,00

87866,00

6100,00

розшифровка №54 по КТКВ 080101,
КБКД 25010100 установка придбанного
обладнання, установка обладнання
(водонагрівачі, кондиціонери і т.д.

травень 2014
року

розшифровка №25 по КТКВ 080101 ,
КБКД 25020100 становка бойлера

січень - грудень
2014 року

опресовка системи опалення, ремонт
тепломережі, водомережі, каналізації

серпень 2014
року
вересень 2014
року

розшифровка №72 по КТКВ 080101
розшифровка №74 по КТКВ 080101
розшифровка №105 по КТКВ 080101,
обліцовка плиткою оперблок

січень - грудень
2014 року

ремонт приміщення залу водного,
укладка плитки оперблок, поліклініка

квітень 2014
року

розшифровка №24 по КТКВ 080101

листопад 2014
року
вісімдесят сім тисяч вісімсот
шістдесят шість грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 14644,33 грн.
чотирнадцять тисяч шістсот
сорок чотири грн. 33 коп.

розшифровка №105 по КТКВ 080101,
поточний ремонт криші хірургічне
відділення

січень - грудень
2014 року

ремонт покрівлі прачка, харчоблок,
автоклавна, скабіозорій

шість тисяч сто грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 1016,67 грн.
одна тисяча шістнадцять грн.
67 коп.

січень - грудень
2014 року

15866,00

6100,00

липень 2014
року

листопад 2014
року

п'ятнадцять тисяч п'ятсот
шістдесят сім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2594,50 грн.
дві тисячі п'ятсот дев'яносто
чотири грн. 50 коп.

40000,00

32000,00

43.91.1 Роботи покрівельні

т.ч. ПДВ 5991,67 грн. п ять
тисяч дев'ятсот дев'яносто одна
грн. 67 коп.

250,00

50000,00

43.33.2 Роботи щодо
2240
укладання та покривання
підлоги, облицювання стін і місцевий бюджет 080101
"лікарні"
обклеювання шпалерами
стін, інші

20.59.5 Продукти хімічні
різноманітні (препарати та
заряди для вогнегасників)

35950,00

2240
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

травень-липень розшифровка №48 (33) по КТКВ 080500
частковий ремонт м'якої покрівлі
2014 року

перезарядка вогнегасника

84.24.1 Послуги у сфері
громадського порядку та
громадської безпеки
(охорона об'єкта)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

49.41.1 Перевезення вантажів
2240
дорожніми транспортними
засобами (транспортування місцевий бюджет 080101
"лікарні"
кисню, транспортування
хлібу)

86.90.1 Послуги у сфері
охорони здоров'я, інші
(послуги медичних
лабораторій)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

37524,00

45564,00
8040,00

18100,00

18100,00

вісімнадцять тисяч сто грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 3016,67
грн. три тисячі шістнадцять
грн. 67 коп.

17994,00

55000,00
77094,00

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

сорок п'ять тисяч п'ятсот
шістдесят чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 7594,00 грн.
сім тисяч п'ятсот дев'яносто
чотири грн. 00 коп.

сімдесят сім тисяч дев'яносто
чотири грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 12849,00 грн.
дванадцять тисяч вісімсот
сорок дев'ять грн. 00 коп.

4100,00

2240
місцевий бюджет
53.20.1 Послуги поштові та
25010100 "плата за
друкарські інші (послуги
5680,00
послуги, що надаються
ТПП, ВДЗ)
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
45.20.1 Технічне
обслуговування та
2240
ремонтування автомобілів і
місцевий бюджет 080101 21800,00
маловантажних
"лікарні"
автотранспортних засобів
(ремонт машин, тойоти)
45.20.1 Технічне
2240
40200,00
обслуговування та
081007 "програми та
ремонтування автомобілів і
централізовані заходи
маловантажних
боротьби з
-35684,00
автотранспортних засобів
туберкульозом"
(ремонт машин, газ-66)

5680,00

26316,00

п'ять тисяч шістсот вісімдесят
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
946,67 грн. дев'ятсот сорок
шість грн. 67 коп.

двадцять шість тисяч триста
шістнадцять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 4386,00 грн.
чотири тисячі триста
вісімдесят шість грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року
охорона приміщень
січень - грудень
2014 року

січень - грудень
2014 року

транспортування кисню

листопад 2014
року

розшифровка №92 по КТКВ 080101,
послуги СЄС

січень - грудень
2014 року

послуги СЄС, атестація кухні:заміри
СЄС

січень - грудень
2014 року

контроль стерильності - 12,
дослідження золотист стафілокока

січень - грудень інформативно-консультативні послуги
2014 року
ТПП, "ВДЗ"

січень- грудень
2014 року

ремонт машини "Тойота"

січень - грудень
2014 року

розшифровка №50 по КТКВК 081007
ремонт автомашини газ-66

вересень 2014
року

розшифровка №73 по КТКВ 081007
ремонт автомашини газ-66

96.03.1 Послуги похоронні та
2240
суміжні послуги (послуги з місцевий бюджет 080101
кремації останків)
"лікарні"

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

62.01.1 Послуги щодо
проектування та розробляння
у сфері інформативних
технологій (програмне
забезпечення та супровід ,
радіочастотний моніторінг)

1910,00
-9460,00

одна тисяча дев'ятсот десять
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
318,33 грн. триста вісімнадцять
грн. 33 коп.

січень - грудень
2014 року
листопад 2014
року

0,00

листопад 2014
року

-2715,00

листопад 2014
року

10 осіб, 6 разів
розшифровка №87 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014 10 осіб, програма турбота 7 чолов
розшифровка №91 по КТКВ 080101
установка програми облік кадрів,
медична статистика
розшифровка №92 по КТКВ 080101
установка програми облік кадрів

13700,00

січень - грудень програмне забезпечення, ліцензування,
2014 року
"облік медичних кадрів"

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за

24753,00

січень - грудень
2014 року

програми: парус, місцеві бюджети,
заробітна плата, антивірусна,
ліцензіонна.

будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

-4680,00

листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003антивірусна програма д/комп-ів

2240
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"

3128,00

2240
080500 "загальні і
спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

71.12.1 Послуги інженерні
(проект технічних умов)

11370,00

45370,00

сорок п'ять тисяч триста
сімдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 7561,67 грн. сім тисяч
п'ятсот шістдесят одна грн. 67
коп.

січень - грудень впровадження бухгалтерської програми
2014 року
"без звіт"

11184,00

травень 2014
року

розшифровка №49 (34) по КТКВ 080500
впровадження бухгалтерської програми
"без звіт"

5000,00

січень - грудень
2014 року

проект технічних умов на
теплопостачання, водопостачання,
енергопостачання, експертний звіт
(ліфт, інфекційний корпус)

листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 080101,
проектування систем пожеж.сигн.

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

15602,00
10602,00

п'ятнадцять тисяч шістсот дві
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
2600,33 грн. дві тисячі шістсот
грн. 33 коп.

2240
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
2240
74.90.2 Послуги професійні, місцевий бюджет 081007
технічні та комерційні, інші,
"програми і
н.в.і.у. (техогляд авто)
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2240
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

січень - грудень
2014 року

техогляд -1 авто

січень - грудень
2014 року

техогляд -1 авто, переєстрація - 1 авто

1637,00

січень - грудень
2014 року

техогляд -6 авто

285,00

січень - грудень
2014 року

страхування - 1 автомашини

січень - грудень
2014 року

страхування - 1 автомашини

січень - грудень
2014 року

6 авто

318,00

440,00

2240
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

260,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

1710,00

2240
22.11.2 Шини пневматичні
місцевий бюджет 080101
гумові з відновленим
"лікарні"
протектором (наварка шин)

2880,00

65.12.2 Послуги щодо
страхування автотраспорту
(страховки авто)

28.15.9 Роботи субпідрядні як
частина виробництва
вальниць , підшипників,
2240
зубчастих колес, зубчастих місцевий бюджет 080101
передач, елементів
"лікарні"
механічних передач
(шліфовка валів)

3900,00

2395,00

2255,00

дві тисячі триста дев'яносто
п'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 399,17 грн. триста
дев'яносто дев'ять грн. 17 коп.

дві тисячі двісті п'ятдесят п'ять
грн. 00 коп.з ПДВ в т.ч. ПДВ
375,83 грн. триста сімдесят
п'ять грн. 83 коп.

2880,00

дві тисячі вісімсот вісімдесят
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ

січень - грудень
2014 року

наварка шин 12 раз

3900,00

три тисячі дев'ятсот грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 650,00
грн., шістсот п'ятдесят грн. 00
коп.

січень - грудень
2014 року

шліфовка валів

65.11.1 Послуги щодо
страхування життя
(страхування водіїв,
пожежників, робітників)

2240
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"
2240
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

січень - грудень
2014 року

страхування - 1чол.

185,00

січень - грудень
2014 року

страхування - 1чол.

4579,00

чотири тисячі п'ятсот сімдесят
дев'ять грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 763,17 грн. сімсот
шістдесят три грн. 17 коп.

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

9,00

січень - грудень
2014 року

страхування - 43чол.

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

4200,00

січень - грудень
2014 року

6 чоловік, пожежної бригади

2900,00

дві тисячі дев'ятсот грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 483,33 грн.
чотириста вісімдесят три грн.
33 коп.

січень - грудень
2014 року

оцінка складу відходів

23484,00

двадцять три тисячі чотириста
вісімдесят чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 3914,00 грн.
три тисячі дев'ятсот
чотирнадцять грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

контроль за пожежною сигналізацією

січень - грудень
2014 року

ремонт афальтового покриття

серпень 2014
року

розшифровка №61 по КТКВ 080101
ремонт афальтового покриття 300м²

серпень 2014
року

відміна розшифровки №61 по КТКВ
080101 знято ремонт афальтового
покриття 300м²

січень - грудень
2014 року

встановлення аварійного освітлення
хірургічний терапевтичний корпус,
поліклініка

38.21.1 Збирання
2240
небезпечних відходів
місцевий бюджет 080101
(розробка проектів утілізації,
"лікарні"
оцінка складу відходів)
84.25.1 Послуги пожежних
служб (контроль за
пожежною сигналізацією)

185,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2900,00

23484,00

60000,00
42.11.2 Будування
автомобільних доріг і
2240
автомагістралей, інших доріг, місцевий бюджет 080101
елементів доріг; злітно"лікарні"
посадкових смуг летовищ

42.22.2 Будування ліній
2240
електропередавання та ліній місцевий бюджет 080101
зв'язку
"лікарні"

5708,00

60000,00

шістдесят тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 10000,00 грн. ,
десять тисяч грн. 00 коп.

-5708,00

40000,00

40000,00

сорок тисяч грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 6666,67 грн. шість
тисяч шістсот шістдесят шість
грн. 67 коп.

2240
місцевий бюджет 080101 35615,00
"лікарні"
2240
місцевий бюджет 080101 -15279,00
"лікарні"

розшифровка №105 по КТКВ 080101,
листопад 2014
пожежна сигналізація в хірургічному та
року
гінекологічному відділеннях
розшифровка №92 по КТКВ 080101
листопад 2014
пожежна сигналізація в хірургічному та
року
гінекологічному відділеннях
розшифровка №87 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №40 від
листопад 2014
03.10.2014 пожежна сигналізація в
року
хірургічному та гінекологічному
відділеннях

2240
місцевий бюджет 080101 -65236,00
"лікарні"

43.21.1 Роботи
електромонтажні (монтаж
систем пожежної
сигналізації)

липень 2014
року

розшифровка №53 по КТКВ
080101пожежна сигналізація в
хірургічному та гінекологічному
відділеннях

-5708,00

серпень 2014
року

розшифровка №61 по КТКВ 080101
пожежна сигналізація в хірургічному та
гінекологічному відділеннях

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

5708,00

серпень 2014
року

відміна розшифровки №61 по КТКВ
080101 відмінити пожежна сигналізація
в хірургічному та гінекологічному
відділеннях

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

90000,00

січень - грудень пожежна сигналізація в хірургічному та
2014 року
гінекологічному відділеннях

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

20848,00

січень - грудень
2014 року

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

-9485,00
35615,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

тридцять п'ять тисяч шістсот
п'ятнадцять грн. 00 коп. з ПДВ,
вт.ч. ПДВ 5935,83 грн. п'ять
тисяч дев'ятсот тридцять п'ять
грн. 83 коп.

52 номера, 11 парал.тел.

61.10.1 Послуги щодо
пердавання даних і
повідомлень (абонентна
плата,міжміські розмови,
міські розмови)

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

1180,00

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

1107,00

2240
місцевий бюджет
61.20.1 Послуги мобільного
25010100 "плата за
зв'язку й послуги приватних
послуги, що надаються
мереж для систем
бюджетними установами
безпроводового зв'язку
згідно з їх основною
діяльністю"
2240
85.59.1 Послуги освітянські,
місцевий бюджет 080101
інші, н.в.і.у. (атестація
робочих місць)
"лікарні"

61.10.4 Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами (інтернет)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

1500,00

15000,00

2240
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

6 номерів

січень - грудень
2014 року

4 номера телефону

одна тисяча п'ятсот грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 250,00 грн.
двісті п'ятдесят грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

послуги мобільного зв'язку

15000,00

п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2500,00 грн.
дві тисячі п'ятсот грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

3 робочих місця

червень 2014
року

інтернет в протитуберкульозному
відділенні

січень - грудень
2014 року

інтернет

січень - грудень
2014 року

інтернет

4500,00
13437,00
1500,00

1056,58
1699,38
642,80

січень - грудень
2014 року

1500,00

7437,00

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного нагляду за
будівництвом та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого

61.10.4 Послуги зв'язку
Інтернетом проводовими
мережами (інтернет)

23135,00

двадцять три тисячі сто
тридцять п'ять грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 3855,83 грн.
три тисячі вісімсот п'ятдесят
п'ять грн. 83 коп.

тринадцять тисяч чотириста
тридцять сім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2239,50 грн.
дві тисячі двісті тридцять
дев'ять грн. 50 коп.

одна тисяча шістсот дев'яносто
дев'ять грн. 38 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 283,23 грн. двісті
вісімдесят три грн. 23 коп.

січень 2014 року
жовтень 2014
року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
телекомукаційні послуги, послуги
зв'язку
розшифровка №72 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 послуги зв'язку

16800,00
38.21.2 Розміщування
безпечних відходів
(утилізація відходів)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

16800,00

шістнадцять тисяч вісімсот
грн. 00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
2800,00 грн. дві тисячі вісімсот
грн. 00 коп.

19345,00

дев'ятнадцять тисяч триста
сорок п'ять грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 3224,17 грн. три
тисячі двісті двадцять чотири
грн. 17 коп.

вересень 2014
року
вересень 2014
року

розшифровка №76 по КТКВ 080101
розробка лімітів утилізації
розшифровка №76 по КТКВ 080101
розробка декларації про відходи

січень - грудень
2014 року

курси лікаря - трасфізіолога, сімпзіум
лікаря - нарколога, психіатра - 3 чол.

16245,00

січень - грудень
2014 року

проплата навчання Мадзик Т.

10000,00

січень - грудень
2014 року

навчання посадових осіб та осіб
зайнятих на роботах з підвищеною
небезпекою

вересень 2014
року

розшифровка №76 по КТКВ 080101
навчання персоналу з питань РК та РБ

-4000,00

листопад 2014
року

розшифровка №105 по КТКВ 08101,
навчання тб пож.б

78,00

квітень 2014
року

розшифровка №20 по 080101

300,00

січень - грудень
2014 року

доставка підписних видань

січень - грудень
2014 року

доставка підписних видань, аренда
поштової скриньки

-1800,00
1800,00

85.42.1 Послуги у сфері
вищої освіти
університетського рівня

85.32.1 Послуги у сфері
середньої професійнотехнічної освіти (курси)

2240
місцевий бюджет
25010100 "плата за
послуги, що надаються
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
2240
місцевий бюджет 081002
"інші заходи по охороні
здоров'я"

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2240
53.20.1 Послуги поштові та
місцевий
бюджет
081003
кур'єрські , інші (доставка
"служби
технічного
підписних видань)
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"

січень - грудень розробка лімітів утилізації, утилізація
2014 року
електроламп, масло машинне, шприци

3100,00

3600,00

9600,00

552,00

174,00

дев'ять тисяч шістсот грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 1600,00
грн. одна тисяча шістсот грн.
00 коп.

п'ятсот п'ятдесят дві грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 92,00
грн. дев'яносто дві грн. 00 коп.

2240
58.13.1 Друкування газет
місцевий бюджет 080101
(друкування статей у газеті)
"лікарні"

січень - грудень
2014 року

друкування статей у газеті

травень 2014
року

розшифровка №24 по КТКВ 080101
друкування статей у газеті

січень - грудень
2014 року

5 одиниць

9485,00

липень 2014
року

розшифровка №53 по КТКВ 080101
очищення каналізаційного
трубопроводу

54300,00

січень - грудень
2014 року

5050,00
10050,00
5000,00

43.29.1 Роботи будівельномонтажні, інші (технагляд
ліфтів)

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

5000,00

2240
38.11.2 Збирання безпечних
місцевий бюджет
відходів, непридатних для
25010100 "плата за
вторинного
послуги, що надаються
використовування (вивіз
бюджетними установами
сміття)
згідно з їх основною
діяльністю"

100,00

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

540,00

2240
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
81.29.1 Послуги щодо
2240
очищування, інші (послуги з
місцевий бюджет 080500
дезінфекції і дезінсекції)
"загальні і спеціалізовані

5000,00

64425,00

п'ять тисяч грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 833,33 грн. вісімсот
тридцять три грн. 33 коп.

шістдесят чотири тисячі
чотириста двадцять п'ять грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
10737,50 грн. десять тисяч
сімсот тридцять сім грн. 50
коп.

січень - грудень
2014 року
вивіз сміття - 12 місяців

січень - грудень
2014 року

33008,00

1080,00

десять тисяч п'ятдесят грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 1675,00
грн. одна тисяча шістсот
сімдесят п'ять грн. 00 коп.

34722,00

тридцять чотири тисячі сімсот
двадцять дві грн. 00 коп. з
ПДВ , в т.ч. ПДВ 5787,00 грн.,
п'ять тисяч сімсот вісімдесят
сім грн 00 коп

січень - грудень
2014 року
дезінсекція, дератизація
січень - грудень
2014 року

стоматологічні
поліклініки"
2240
місцевий бюджет
25010300 "плата за
39.00.1 Послуги
оренду майна бюджетних
рекультування та
установ"
2240
очищування (експлуатаційні
місцевий
бюджет
080500
витрати)
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

69.10.1 Послуги юридичні
(послуги нотаріуса)

64.11.1 Послуги
центрального банку

2240
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"
2240
080101 місцевий бюджет
"лікарні"
2240
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"

сім грн. 00 коп.
634,00

7021,00
16737,00
5400,00

шістнадцять тисяч сімсот
тридцять сім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 2789,50 грн.
дві тисячі сімсот вісімдесят
дев'ять грн. 50 коп.

4316,00

800,00

800,00

вісімсот грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 133,33 грн. сто
тридцять три грн. 33 коп.

650,00

650,00

шістсот п'ятдесят грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 108,33 грн. сто
вісім грн. 33 коп.

16470,00

64.11.1 Послуги
2240
місцевий
центрального банку (видатки
бюджет 080101 "лікарні"
на відрядження)

1800,00

2240
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

3582,00

21852,00

двадцять одна тисяча вісімсот
п'ятдесят дві грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 3642,00 грн.
три тисячі шістсот сорок дві
грн. 00 коп.

квітень 2014
року

розшифровка №21 по КТКВ 080500

січень - грудень
2014 року

348,41 кв.м

січень - грудень
2014 року

412,8кв.м

серпень 2014
року

розшифровка №69 по КТКВ 080500
412,8кв.м

січень - грудень
2014 року

послуги нотаріуса

червень 2014
року

розшифровка №43 по КТКВ 080101
банківські послуги

січень - грудень
2014 року

видатки на відрядження - 3 чоловікна
549 діб

січень - грудень
2014 року

видатки на відрядження - 9 чоловік на
270 діб

січень - грудень
2014 року

видатки на відрядження - 4 чоловік на
120 діб

2240
69.20.3 Послуги щодо
місцевий бюджет
податкового консультування 25010400 "надходження
(податок на використання
бюджетних установ від
31867,00
радіочастот,податок на
реалізації в
забруднення, податок на
установленому порядку
водовикористання)
майна (крім нерухомого
майна)"
2230
місцевий бюджет
69.20.1 Послуги щодо
25010100 "плата за
фінансового аудиту (податок послуги, що надаються 101929,00
на додану вартість)
бюджетними установами
згідно з їх основною
діяльністю"
77.40.1 Послуги щодо
2230
видання ліцензії на право
місцевий бюджет
використання обєктів
25010100 "плата за
інтелектуальної власності та послуги, що надаються
подібних обєктів , крім
бюджетними установами
творів, захищених
згідно з їх основною
діяльністю"
авторським правом (ліцензії)

1134,00

31867,00

тридцять одна тисяча вісімсот
шістдесят сім грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 5311,17 грн.
п'ять тисяч триста одинадцять
грн. 17 коп.

січень - грудень
2014 року

субаренда , податок на землю

101929,00

сто одна тисяча дев'ятсот
двадцять дев'ять грн. 00 коп.

січень - грудень
2014 року

податок на додану вартість 16,67%

1134,00

одна тисяча сто тридцять
чотири грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 189,00 грн. сто
вісімдесят дев'ять грн. 00 коп.

ліцензія по наркотичним засобам,
січень - грудень
психотропним речовинам, прекурсорам 2014 року
1 штука

листопад 2014
року

-56695,00
2800
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
56695,00

64.11.1 Послуги
центрального банку
(відрахування профспілці
0,3%)

2800
місцевий бюджет 081003
"служби технічного
нагляду за будівництвом
та капітальним
ремонтом, централізовані
бухгалтерії, групи
централізованого
господарського
обслуговування"
2800
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

січень - грудень
ст.2 ЗУ, відрахування профспілці 0,3%
2014 року
січень - грудень
ст.2 ЗУ, відрахування профспілці 0,3%
2014 року

1180,00

0,00
-1180,00

4667,00
-4667,00

розшифровка №87 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014 , відрахування профспілці
0 3%

0
листопад 2014
року

згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014, розшифровка №84 по
081003, відрахування профспілці 0,3%

січень - грудень
ст.2 ЗУ, відрахування профспілці 0,3%
2014 року
листопад 2014
року

розшифровка №88 по КТКВ 080500,
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014

2274
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

06.20.1 газ природний,
скраплений або в
газоподібному стані

2274
місцевий бюджет 080101
"лікарні"

12111,00

листопад 2014
року

2708,00

листопад 2014
року

55342,00

листопад 2014
року

41500,00
232066,00
114272,00

двісті тридцять дві тисячі
шістдесят шість грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 38674,33 грн.
тридцять вісім тисяч шістсот
сімдесят чотири грн. 33 коп.

20,00

2274
місцевий бюджет 080500
"загальні і спеціалізовані
стоматологічні
поліклініки"

66.29.1 Послуги допоміжні
2710
щодо страхування та
місцевий бюджет 080101
пенсійного забезпечення ,
"лікарні"
інші, н.в.і.у. (пенсії стипендії)

78480,00
86604,00

26160,00

січень - грудень
2014 року

32208 кубм (відшкодування коштів КУ
ЖРПМЦ за орендовані площі, газ в
балонах для харчоблоку 4884,00 грн.)

листопад 2014
року

розшифровка №115 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №30 ЖРДА від
21.11.2014р., відшкодування коштів за
газ

січень - грудень
2014 року

6113,00

8124,00
68.20.1 Послуги щодо оренди
2720
й експлутування власної чи
місцевий бюджет 080101
взятої у лізинг нерухомості
"лікарні"
(аренда майна)

травень 2014
року

26160,00

вісімдесят шість тисяч шістсот
чотири грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 14434,00 грн.
чотирнадцять тисяч чотириста
тридцять чотири грн. 00 коп.
двадцять шість тисяч сто
шістдесят грн. 00 коп. з ПДВ в
т.ч. ПДВ 4360,00 грн. чотири
тисячі триста шістдесят грн. 00
коп.

розшифровка №114 по КТКВ 080500 ,
рішення сессії ЖРЛА №30 від
21 11 2014р
розшифровка №88 по КТКВ 080500,
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014 , 1800 кубм (відшкодування
коштів КУ ЖРПМЦ за орендовані
площі)
розшифровка №87 по КТКВ 080101,
згідно рішення сессії №40 від
03.10.2014 , 32208 кубм
(відшкодування коштів КУ ЖРПМЦ за
орендовані площі)
по рішенню сесії ЖРДА, розшифровка
№31 по КТКВК 080101, відшкодування
за газ

1800мкуб.

січень - грудень
пільгові пенсії працюючим пенсіонерам
2014 року

листопад 2014 розшифровка №108 по КТКВ 080101,
року
пільгові пенсії працюючим пенсіонерам

січень - грудень
2014 року

відшкодування коштів за наймане
житло

49.39.1 Послуги щодо
міжміського перевезення
пасажирського наземного
транспорту за розкладом
(проїзд хворих)

21.20.1 Ліки (безкоштовні
медикаменти)

2730
місцевий бюджет 081007
"програми і
централізовані заходи
боротьби з
туберкульозом"
2730
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
2730
081002 "Інші заходи по
охороні здоров'я"

32000,00

66644,00
25600,00

2730
86.23.1 Послуги
місцевий бюджет 081002
стоматологічні (безкоштовне
244273,00
"інші заходи по охороні
зубопротезування)
здоров'я"
2730
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

26.60.1 Устатковання
радіологічне, електромедичне
та електротерапевтичне
устатковання

3110
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

26.20.1 Машини
обчислювальні , частини та
прилади до них ( блок
живлення,
багатофункціональний
пристрій)
32.50.2 Інструменти та
прилади терапевтичні;
приладдя, протези та
ортопедичні пристрої

4000,00

68000,00

січень - грудень
відшкодування вартості проїзду хворих
2014 року
лютий 2014 року

розшифровка №10 по КТКВК 081002,
відшкодування вартості проїзду хворих

січень - грудень
2014 року

відшкодування коштів за безкоштовні
медикаменти

листопад 2014
року

розшифровка №108 по КТКВ 080101,
безкоштовні медикаменти

244273,00

двісті сорок чотири тисячі
двісті сімдесят три грн. 00 коп.
з ПДВ в т.ч. ПДВ 40712,17 грн.
сорок тисяч сімсот дванадцять
грн. 17 коп.

січень - грудень
2014 року

відшкодування за безкоштовне
зубопротезування -160 осіб

4000,00

чотири тисячі грн. 00 коп. З
ПДВ в т.ч. ПДВ 666,67 грн.,
шістсот шістдесят шість грн.
67 коп.

січень 2014 року

розшифровка №2 по КБКД 25020100
санаторна путівка

68000,00

шістдесят вісім тисяч сто грн.
00 коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ
4760,00 грн. чотири тисячі
сімсот шістдесят грн. 00 коп.

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 інфузійний насос - 1
шт., монітор пацієнта - 1 шт.,
електрокардіограф - 1 шт.

березень 2014
року

розшифровка №16 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 багатофункціональний
пристрій - 1 шт., блок живлення - 1 шт.

жовтень 2014
року

розшифровка №79 по КТКВ 080101,
КБКД 25020100 орбітрек - 1 шт.

9044,00

2730
317400,00
місцевий бюджет 080101
"лікарні"
-8124,00

86.90.1 Послуги у сфері
охорони здоров'я , інші

шістдесят шість тисяч шістсот
сорок чотири грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 11107,33 грн.
одинадцять тисяч сто сім грн.
33 коп.

січень - грудень
відшкодування вартості проїзду хворих
2014 року

309276,00

триста дев'ять тисяч двісті
сімдесят шість грн. з ПДВ,
вт.ч. ПДВ 20233,00 грн.
двадцять тисяч двісті тридцять
три грн. 00 коп.

3110
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

6188,40

6188,40

шість тисяч сто вісімдесят
вісім грн. 40 коп. з ПДВ в т.ч.
ПДВ 1031,40 грн. одна тисяча
тридцять одна грн. 40 коп.

3110
25020100 "благодійні
внески та дарунки"

3044,00

3044,00

три тисячі сорок чотири грн. 00
коп. з ПДВ , вт.ч. ПДВ 507,33
грн. п'ятсот сім грн. 33 коп.

32.50.2 Інструменти та
прилади терапевтичні;
приладдя, протези та
ортопедичні пристрої

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

32.50.1 Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

32.50.1 Інструменти і
прилади медичні, хірургічні
та стоматологічні

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

26.60.1 Устатковання
радіологічне, електромедичне
та електротерапевтичне
устатковання

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

27.40.3 Лампи та
світильники, інші

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

26.51.5 Прилади для
контролювання інших
фізичних характеристик

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

27.51.2 Прилади електричні
побутові, інші, н.в.і.у.

32.50.3 Меблі медичні,
хірургічні, стоматологічні та
ветеринарні; крісла
парикмахерські та подібні
крісла; їхні частини

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

3110
місцевий бюджет
"лікарні" 080101

18000,00

вісімнадцять тисяч грн. 00 коп.
з ПДВ , вт.ч. ПДВ 3000,00 грн.
три тисячі грн.00 коп.

листопад 2014
року

74400,00

74400,00

сімдесят чотири тисячі
чотириста грн. 00 коп. з ПДВ ,
в т.ч. ПДВ 12400,00 грн.
дванадцять тисяч чотириста
грн. 00 коп.

листопад 2014
року

60000,00

60000,00

шістдесят тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 10000,00 грн.,
десять тисяч грн. 00 коп.

листопад 2014
року

85000,00

вісімдесят п'ять тисяч грн. 00
коп. з ПДВ в т.ч. ПДВ 14166,67
грн. , чотирнадцять тисяч сто
шістдесят шість грн. 67 коп.

листопад 2014
року

99900,00

дев'яносто дев'ять тисяч
дев'ятсот грн. 00 коп. з ПДВ, в
т.ч. ПДВ 16650,00 грн.
шістнадцять тисяч шістсот
п'ятдесят грн. 00 коп.

40000,00

сорок тисяч грн. 00 коп. з ПДВ
в т.ч. ПДВ 6666,67 грн. шість
тисяч шістсот шістдесят шість
грн. 67 коп.

45000,00

сорок п'ять тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 7500,00 грн.
смім тисяч п'ятсот грн. 00 коп.

90000,00

дев'яносто тисяч грн. 00 коп. з
ПДВ в т.ч. ПДВ 15000,00 грн.
п'ятнадцять тисяч грн. 00 коп.

18000,00

85000,00

99900,00

40000,00

45000,00

90000,00

розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, інгалятор.
Пристрій д/кисневого коктелю
розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, додаткові кошти,
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014, сухожарові шафи,
стерилізатори, шприцевий насос
розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, мікротом
д/патанатомії
розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, додаткові кошти,
згідно рішення сессії районної ради
№30 від 21.11.2014, апарат радіус,
апарат алімп, фотокалорифери
д/лабораторії

листопад 2014
року

розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів, згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, світильники
персівні з аварійним живленням

листопад 2014
року

розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів, згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, аналізатор
біохімічний

листопад 2014
року

розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів, згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, пристрій для
підігріву інфузийних розчинів

листопад 2014
року

розшифровка №111 по КТКВ 080101,
ККФ208400/602400, перерозподіл
коштів, згідно рішення сессії районної
ради №30 від 21.11.2014, ліжка
функціональні

