Показники фінансової діяльності на 2019 рік:
На 2019 рік кошторисом затверджено 63 313 767 грн.
В тому числі:
за рахунок коштів медичної субвенції 31 322 486 грн.
за рахунок власних коштів міського бюджету 31 991 281 грн.
На заробітну плату і нарахування на заробітну плату передбачено 49 092 800 грн.
В тому числі:
за рахунок коштів медичної субвенції 29 886 352 грн.
за рахунок власних кошів міського бюджету 19 206 448 грн.
На медикаменти передбачено 2 688 867 грн.
В тому числі:
за рахунок коштів медичної субвенції 708 126 грн.
за рахунок власних кошів міського бюджету 1 980 741 грн. (на
придбання гінекологічних наборів -225 540 грн., на медикаменти та
засоби медичного призначення, що входять до набору на фізіологічні
пологи – 1 576 799 грн., для зупинки кровотеч -123 172 грн., на
придбання куросурфу – 34 854грн. і пейони -20 376 грн.).
На харчування передбачено 390 184 грн. за рахунок медичної субвенції.
На комунальні послуги передбачено 7 730 948 грн.
В тому числі:
за рахунок власних кошів міського бюджету 7 70 948 грн.
На капітальні видатки за рахунок коштів бюджету розвитку передбачено 6 014 580 грн. із
них:
- на придбання обладнання і предметів довгострокового користування - 5 901 810 грн.
- на капітальний ремонт об’єктів – 112 770 грн.

Для покращення роботи та покриття дефіциту коштів КНП «Черкаський міський
пологовий будинок «Центр матері та дитини» співпрацює з Міжнародним фондом
допомоги хворим (МФДХ), що надає благодійну допомогу закладу за рахунок коштів, що
надходять в МФДХ від пацієнтів як благодійна допомога. У травні місяці 2019 року до
КНП ЧМПБ «Центр матері та дитини» надійшло 132 383 грн. благодійної допомоги
(130 490 грн. - медикаменти, 1856 грн. – господарчими товарами, 37 грн. - інші послуги).
Станом на 01.06.2019 р. власні надходження закладу склали
Благодійні внески, гранти та дарунки
Надходження за оренду майна
Надходження % за депозит
Реалізація майна

1 875 162 грн.
1 342 510 грн.
512 119 грн.
20 512 грн.
21 грн.

Станом на 01.06.2019 р. використано благодійних внесків:
1 308 103 грн.
на придбання предметів, матеріалів,обладнання та інвентарю
52 895 грн.
на придбання медикаментів та перев»язувального матеріалу 1 227 625 грн.
на придбання продуктів харчування
10 680 грн.
на оплату послуг
885 грн.
на придбання обладнання і предметів дострокового користування 16 018 грн.

Шановні пацієнти!
Адміністрація КНП «Черкаський міський пологовий будинок «Центр матері та дитини»
звертається з проханням про всі випадки внесення благодійних внесків з порушенням
чинного законодавства та випадки вимагання коштів за лікування та надання медичних
послуг з боку медичного персоналу повідомляти безпосередньо адміністрацію закладу або
телефонувати за номерами 71-60-87, 71-61-04.
Така співпраця спрямована на підвищення якості надання медичної допомоги та
запобігання проявам корупції в закладі.

