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ЄДРПОУ 01994089 • Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України
*  (код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної устаноаиі)

'________ *____________________________ м. Київ__________________________________________________________
(найменування міста, району, області)

Ви^ бюджету: Державний_________________________________________________________________________ _______________________________
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитуваннябюджету: 230. М ініст ерст во охооони здоров'я України
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету:
2 3 0 1 1 1 0 :  Спеиіалізована т а високоспеиіалізована медична допомога, щ о надаєт ься загальнодержавними закладами
охорони здоров'я___________________ ____________________________________________________________________________
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу

)*
__________________________________________________________________________________________________________(грн.)

кЫ нО . (Ш  2301110, Усього на рік
Найменування Код

Загальний фонд Спеціальний
Фонд

РАЗОМ

1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ -  усього X 426 631 600 ,750  000 427 381 600

Надходження коштів із загального фонду бюджету X 426 631 600 X 426 631 600
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 750 000 750 000
- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 25010000 X 750 000 750 000
установами згідно із законодавством

плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з /х основною 25010100 X 4
діяльністю
надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X - -
плата за оренду майна бюджетних установ « 25010300 X 750 000 750 000
надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім, 25010400 X _
нерухомого майна)

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X - -
благодійні внески, фанти та дарунки 25020100 X - -
кош т, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та 25020200 X _ _
від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з
відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів
нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб
кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на 25020300 X _ .
депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг,
якщо таким закладам законом надано відповідне право
кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та 25020400 X _
фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах
фінансово! підтримки ~

інші надходження, у  тому числі:
- інші доходи (розписати за кодами класифікації'доходів бюджету) X X - -

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування X X - -
бюджетуза типом боргового зобовязання)
довгострокові зобов'язання 401201 X - -
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмно)' X ** **

класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації
кредитування бюджету) ®

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ -  усього X 426 631 600 750 000 427 381 600
Поточні видатки 2000 426 631 600 750 000 427 381 600

Оплата праці 2110 195 788 000 - 195 788 000
Заробітна плата 2111 195 788 000 - 195 788 000
Гоошове забезпечення військовослужбовців 2112 - - -

Нарахування на оплату праці 2120 43 073 400 - 43 073 400
Використання товарів і послуг 
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2200 360 000 187 634 300
Y  " ■ , 800 000

Медикаменти та перев'язувальні матеріали
ш

! 129100  000
Продукти харчування .'"A - 6 821 500
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С. 1 іапмепування Код

Загальний фонд Спеціальний 
/  Фонд

РАЗС№

1 г /  - 4 5
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 Ш И Ш И ® ІИ  - 3 2 1 4 1 0
Видатки на відрядження 2250 10 000 10 000
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 - - -
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 47 328 700 360 000 47 688 70

Оплата теплопостачання 2271 21 960 200 190 000 22 150 20
Оплата водопостачання та водовідввдвння 2272 2 184 700 ЗО 000 2 214 70С
Оплата електроенергії 2273 18 585400 140 000 18 725 40і
Оплата природного газу 2274 4 598 400 - 4 598 400
Оплата інших енергоносіїв 2275 - - .
Оплата енергосервісу 2276 - - _

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних 2280 - - _
(регіональних) програм 

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 2281
державних (регіональних) програм
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) 2282 >

ч

програм, не віднесені до заходів розвитку 
Обслуговування боргових зобов’язань 2400
Обслуговування внутрішніх боргових зобов’язань 2410 - -
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420 - -
Поточні трансферти 2600 - .
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 2610 - - .
організація*!)
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 .

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним 2630 - - -
організаціям
Соціальне забезпечення 2700 495 900 495 900
Виплата пенсій і допомоги 2710 495 900 - 495 900

•Стипендії 2720 - - -
Інші виплати населенню 2730 - -

Інші поточні видатки 2800 - 390 000 390 000
Капітальні видатки 3000 - - .

Придбання основного капіталу 3100 . - _
Придбання обладнання і предметів довгострокового 3110 - - -
користування
Капітальне будівництво (придбання) 3120

Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 - * _
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122 - . .

Капітальний ремонт 3130 - -
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 - -
Капітальний ремонт інших об’єктів 3132 - - -

Реконструкція та реставрація 3140 - - _
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 - - _
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142 - - _
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143 - - -

Створення державних запасів і резервів 3150 - . _
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 - - -
Капітальні трансферти 3200 - . .
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 - - ..
Капітальні трансферти органам державного управління інших 3220 - - -
рівнів
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та 3230
міжнародним організаціям 
Капітальні трансферти населенню 3240 .

Надання внутрішніх кредитів 4110 - - .
Надання кредитів органам державного управління інших, рівнів 4111 - -
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 - - -
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 - -

Надання зовнішніх кредитів 4210 - - .
Нерозподілені видатки 9000 - - -

Керівник

Чч
Перської служби І начальник планово- 

&роІділу

І.Д. Садов'як
(ініціали і прізвище)

І.І Лисенко
(ініціали і прізвище)

методу складання т а  виконання місцевих бюджетів проставляються код те назва тимчасової класифікації видатків та

)повідно до класифікації кредитування бюджету т а  не враховується у  рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього 
нижчого ріенл, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення 

їЖуеання місцевих бюджетів.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України від 28.01.2002 №57 (у редакції наказу 

Міністерства фінансів України від 26.11.2012 № 1220)

Лімітна довідка про бюджетні асигнування та кредитування 
на 2018 рік

Видана Міністерством охорони здоров'я України, KBK 230_______________
(назва установи, яка видала лімітну довідку)

Код 01994089 - Національна дитяча спеціалізована лікарня "ОХМАТДИТ" МОЗ України
(назва установи, якій видається лімітна довідка)

Підстава: Закон України від 07 грудня 2017 року № 2246 "Про Державний бюджет
України на 2018 рік"

1) 3 державного бюджету України

за КПКВ 2301110 - Спеціалізована та високоспеціалізована медична допомога, що надається 
загальнодержавними закладами охорони здоров'я_______________________________  .

(код Ina назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету /програмної класифікації видатків та кредитування 
місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитувення місцевих бюджетів /  Тимчасової класифікац ії 

видатків та кредитування для бюджетів місцевозо самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)

виділено 427381,6 тис.гривень, у тому числі на:

Назва видатків 
за економічною класифікацією видатків бюджету 

та класифікацією кредитування бюджету

Разом Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

видатки споживання - разом, з них: 427381,60 426631,60 750,00
оплата праці працівників 
бюджетних установ

195788,00 195788,00 -

оплата комунальних послуг та енергоносіїв 47688,70 47328,70. 360,00
видатки розвитку ч - -

повернення кредитів до бюджету - - '
надання кредитів з бюджету - - -

усього 427381,60 426631,60 750,00

2) У сумі асигнувань загального фонду державного бюджету враховано витрати на утримання:

3) Помісячні обсяги асигнувань та надання кредитів загального фонду бюджету встановлено такі*:

Січень Лютий Березень Квітень Травень Червень
28 327,00 34 021,20 33 106,40 ' 43 535,00 38 034,60 37454,30
Липень Серпень Вересень Жовтень Листопад Грудень

34 357,20 37 125,90 33 745,00 34 255,00 34 254,80 38 415,20

4) Проекти кошторису, плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду 
бюджету, плану надання кредитів із загального фонду бюджету, плану використання бюджетних коштів, 
помісячного плану використання бюджетних коштів, плану спеціального фонду державного бюджету (за 
винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), штатного розпису установи на 
2018 рік із зведеними даними та розрахунками повинні бути подані на затвердження до 26 січня 2018 р.



Планування кошторисних призначень на 2018 рік 
НДСЛ "ОХМАТДИТ" МОЗ України

Предмет закупівлі по коду CPV код ДК 016- 
2015

Код
КЕКВ

ЩПлайуван^іЩ
Фактична
Закупівля

в 2017році

Ж1:̂ Ц:^гС v *r,,J Їїі

1 2

Процедура
закупівлі

Орієнтовни 
й початок 
проведення 
процедури

Примітки Залишки

6 7 9

Нафта та дистиляти ( бензин) 2210

409 450,00 “'•Т. 8̂3 780,0ІШ Відкриті торги

січень

відкриті
торги

•
Одноразові договори по коду 2210 
(журнали,бланки,папір,вогнегасники, 
канцярськи
прилади,сантехніка,електрика,господарськ 
и матеріали тощо) 2210

! ’‘.'рГ-*-' і

Без застосування 
електроної 
сиситеми

390 550,00 ' 316220,00

І *

Разом по коду 2210 кошторис

800 000,00 800 000,00

4
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1
Фармацевтична продукція код 3360000-3 
Національний перелік ( ліки, наркотики, 
спирт," розчини, фенобарбітал, кисень 
препарат для контрастування) 2220 69771629,71 щ. •

грудень 2017 
лютий 2018

на 01.01.2018 
залишки 

медикаментів 
17000000,00

17000000,00

Фармацевтична продукція код 3360000-3 
додаткові препарати Розрахунок № 2 2220 Ш Ш 4  Відкриті торги

березень-
квітень

6000000,00

Лікарські засоби різні код 3369 реактиви 1 
лабораторні КДЛ 2220 •■'"Л Відкриті торги

лютий-
червень

в наявності 
невикористані 

реактиви

5535792,00 + 
20%

500000.00 =
6035792.00

Лікарські засоби різні код 3369 
(Реактиви лабораторні для поліклініки ) 'І Відкриті торги

лютий-
червень

в наявності 
невикористані 

реактиви

200000,00

Лікарські засоби різні код 3369 
(Реактиви лабораторні для відділенні 
токсикології)

800000,00 Г^к8фООР,ОРг;

■  Відкриті торги
лютий-
червень

в наявності 
невикористані 

реактиви

200000,00

Лікарські засоби різні код 3369 
(реактиви лабораторні для лабораторії 
Онкоцентру) 2220

4500000,00 ■>.

І Відкриті торги
лютий-
червень

в наявності 
невикористані 

реактиви

4000000,00

Лікарські засоби різні код 3369 
(Реактиви лабораторні (генетика) 2220

5000000,00 ‘ 5000000,00

1 Відкриті торги
лютий-
червень

в наявності 
невикористані 

реактиви

2500000,00



Лікарські засоби різні код 3369 
(Реактиви лабораторні Гпатанатомія)

687000,00

1
Медичні матеріали код 3314 
(перев’язувальні матеріали) 2220

1062000,00

Медичні матеріали код 3314 (Шприци) 2220
2229163,10

Медичні матеріали код 3314 (голки,катетери, 
індикатори та ін,) 2220

3682000,00

Медичні матеріали код 3314 
(трубки маски) 2220

4149040,90

Медичні матеріали код 3314
(рукавички гумові) 1

1878320,15

Медичні матеріали розчин що стерилізує 2220
315360,00

Медичні матеріали код 3314 
(матеріал для хірургічних швів

2067000,00

Медичні матеріали код 3314 витратні 
матеріали для селсейвера) сети 2220

380000,00

Пестициди (продукція агрохімічна) 
Дезінфікуючи засоби код 2220

4342979,64

Медичні матеріали код 3314 (електроди, 
спици, квинти ортопедичні) 2220

496650,00

Медичні матеріали код 3314 
(пластир медичний) 2220

675498,50

Медичні матеріали код 3314 (витратні 
матеріали для бронхоскопії) 2220

832570,00 ' І



Відкриті торги
лютий - 
березень

в наявності 
невикористані 

реактиви

250000,00

Відкриті торги Березень

Відкриті торги Квітень

Відкриті торги травень

травень

Відкриті торги Березень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

Відкриті торги Липень

Відкриті торги Квітень

Нове ЦСО

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень

Відкриті торги травень



Медичні матеріали код 3314 (витратні 
матеріали для офтальмології) 2220

527586,80
■ .

травень

Медичні матеріали код 3314 (маски ,шапочки 
бахіли, контейнери,распиратори медичні) 2220

836960,00

? * * ЦЦ Відкриті торги травень

Медичні матеріали код 3314 фотоплівка, 2220

1073920,00

*і * Д И  Відкриті торги Червень •
Новий
корпус

Медичні матеріали код 3314 інжектори та 
трубка пацієнта 2220

1193221,20

і в

00 ■

Ц  Відкриті торги Червень

Медичні матеріали код 3314 (витратні 
матеріали для забору крові) контейнери -. 
гемакони ОПК, 2220

1500000,00

Відкриті торги травень
Медичні матеріали код 3314 лабораторний 
посуд пластик пробірки 2220

1067000,00
УЗаа жвжк 'Шії? ШЙ Відкриті торги Червень

в т.ч. КДЛ 
400000,00

20% додаткові угоди на початок 2017 року
4232100,00

І Ї І ж .

січень-
березень

Одноразові договори 2220 1000000,00

Разом по коду:2220 кошторис Я ш ■■ ?Г- • І

К Е К В  2 2 3 0  П р о д у к т и  х а р ч у в а н н я  ]

Вироби хлібобулочні код 10.71.1 2230 338540,00 265 092,] 8 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Яйця у шкарлупі код 01.47.2 2230 266000,00 ---------- ---------7~* 334 600,00 | відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена



Молоко та вершки, рідинні, оброблені 10.51.1 2230 734250,00 І відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

1

Масло вершкове та молочні пасти код 10.51.3 2230 558750,00 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Сир сичужний та кисломолочний сир 10.51.4 2230 497600,00 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

М'ясо великої рогатої худоби код 10.11.1 2230 1090050,00 : ї "4да^^оЬ -| відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Продукція рибна, свіжа, охолодженна код • 
10.20.1 2230 375750,00 відкриті торги

грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

М'ясо свійської птиці, свіже чи охолоджене 
код 10.12.1 2230 138972,72 564*760,00 1 | відкриті торги

грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Консерви та готові страви з мяса код 10.13.1 2230 7903,12
І 11 ї, "* 'тілі

323 712,00 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

•
Продукція борошняна ( крупи,борошно) 2230

254440,00 215664,00 : :
■ **' • ■ . -л А 1 І!Г 1

І відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Овочі,фрукти та горіхи код 0322 2230
320990,00

1. 1 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Яблука 2230
229ІШ ЇЛ & ;]

„ ? ' * • ■ ! ,  1 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
пппярИрна

Картопля 2230
• 2723$дЗЙ^;у,

■ ' відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
пвоведена

Кефір сметана 2230
/ 160 548,00 '

| відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
пвоведена



Олія 2230 А відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Сухофрукти 2230 відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Цукор 2230 відкриті торги
(грудень 2017 

січень 2018
Процедура
проведена

Набори харчування донорів 2230

233 585,00
і Ж І Р

відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведенй

Одноразові договори по коду 2230 2230 2004669,16 ^^Ййб75у82&:: \ травень

Разом по коду:2230
6 821 500,00 6 821 500,00

КЕКВ 2270 комунальні послуги

Електрична енергія (код ДК 016-2010 35.11.1) 2273

8 982 820,00 5&434Ш?м «Л£ гг.Ут Щ * ,4 
ІіЧЙ* ♦ ,* А- ,* ,/ ̂  N 'Л ' * Переговорна

процедура
грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Пара та гаряча вода; постачання пари та 
гарячої води (код ДК 016-2010 35.30.1) 
теплопостачання 2271

11 916 074,00 11423 724,00
т:*
* Г-“і ”. ̂ч .***,»■ • і

Переговорна
процедура

грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Обробляння та розподіляння води * 
трубопроводами (код ДК 016-2010 36.00.2) 
послуги з водовідведення 2272

854 929,57 і 1059 041,92

■■ Переговорна
процедура

грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Послуги каналізаційні (код ДК 016-2010 
37.00.1) послуги з водовідведення 2272

866 640,94 . 921 851,65 ■

Переговорна
процедура

грудень 2017 
січень 2018

Процедура
проведена

Разом по коду:2270

1 . А. . <
22 620 464,51 < , 20 934 051,57

4



КЕКВ 2240 послуги ( крім комунальних)

вивіз сміття • 2240
222 750,00

відкриті торги
грудень 2017 
січень 2018

послуги звязку (У кртелеком) 2240
501 300,00

відкриті торги

►

грудень 2017 
січень 2018

Ремонтування медичного обладнання 2240

600 000,00

відкриті торги
лютнй- 

жовтень 2018

Одноразові договори по коду 2230
1 890 050,00 лютий- 

грудень 2018

Разом по коду 2240 • 3 214 100,00 •

Садовяк І.Д.


