
ПРОЕКТ 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VII скликання 

 Шістдесят сьомої сесії 

 

23.04.2019 р                                     Летичів                                                № 6 

 

 

Про внесення змін до фінансового плану  

КНП «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

Летичівської селищної ради на 2019 рік 

 

 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, селищна рада 

 

                                           В И Р І Ш И Л А: 

 

 

1. Внести зміни до фінансового плану КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Летичівської селищної ради на 2019 

рік (згідно додатку 1) 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного 

розвитку(голова комісії Самолюк М.М.) 

 

 

 

 

Селищний голова                                                       І. Тисячний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

Пояснювальна записка 

до проекту змін до фінансового плану 

КНП «Летичівський центр ПМСД» 

Летичівської селищної ради на 2019 рік 

 

 
  Згідно з   Наказом  МОЗ України від 19.03.2018 № 504 "Про затвердження 

Порядку надання первинної медичної допомоги",  КНП «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради станом на 

01.03.2019 року заключив декларації, про вибір лікаря, у кількості 14131 що 

становить 73% від загальної кількості населення, що проживає в Летичівській 

ОТГ .  

  Зміни вносяться у зв’язку з Постановою Кабінету Міністрів України від 

18 грудня 2019 року №1117 «Деякі питання реалізації державних гарантій 

медичного обслуговування населення за програмою медичних гарантій для 

первинної медичної допомоги на 2019 рік»( далі – Постановою). 

Відповідно до п.6 Порядку  складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану,  КНП «Летичівський  центр  первинної медико - 

санітарної допомоги» Летичівської  селищної ради  вносить зміни  до 

фінансового плану  на  2019 рік.  

Розрахунок  дохідної  частини фінансового плану з урахуванням прийнятої 

Постанови та уточненим показникам вікових категорій відповідно до 

підписаних декларацій: 

За І квартал дохід підприємства становить -  2294,4 тис.грн., що 206,6 

тис.грн менше чим планувалося на початку року. 

Відповідно до розрахунку  доходів за ІІ квартал дохід становить – 2419,8 

тис.грн., ІІІ квартал – 2466,0 тис.грн., IVквартал – 2466,0 тис.грн.. 

Отже, дохід закладу на 2019 рік становить 9646,2 тис.грн.. 

Також у 2019 році закладу виділено кошти з місцевого бюджету по 

Програмі розвитку первинної медико-санітарної допомоги у сумі 1209,7 

тис.грн., Програма покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу, на 2018-2019 рік – 62,7 тис.грн.. 

Підприємство також отримує відсотки за депозитом у сумі 29,9  тис.грн 

на рік та за 2018 рік залишок коштів становить 8,6  тис.грн. 

 

1. Формування фінансових результатів 

   

Показник 

фінансового 

плану 

Код рядка 

фінансового 

плану 

Затверджено Пропонується 

 

Відхилення, 

+/- 

Чистий дохід від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг)  

1000 8925,9 9684,7 +758,8 



Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1010 7344,5 7867,1 +522,6 

Витрати на 

сировину та 

основні 

матеріали 

1011 0,00 273,9 +273,9 

Витрати на 

паливо 

1012 0,00 169,2 +169,2 

Витрати на 

оплату праці 

1014 5217,2 5830,9 +613,7 

Відрахування на 

соціальні заходи 

1015 1147,8 1236,0 +88,2 

Амортизація 

основних засобів 

і нематеріальних 

активів 

1017 70,0 67,5 +2,5 

Інші витрати 

(розшифрувати) 

1018 909,0 289,6 +619,4 

Адміністративні 

витрати, у тому 

числі: 

1030 1293,3 1885,1 +591,8 

Витрати на 

службові 

відрядження 

1036 5,1 4,3 +0,8 

Витрати на 

зв'язок 

1037 0,00 7,8 

 

+7,8 

Витрати на 

оплату праці 

1038 1009,0 1484,0 +483,1 

Відрахування на 

соціальні заходи 

1039 220,2 325,0 +104,8 

Інші операційні 

доходи, усього, у 

тому числі: 

1070 0,00 1272,4 +1272,4 

нетипові 

операційні 

доходи 

(розшифрувати) 

1072 0,00 1272,4 +1272,4 

Інші операційні 

витрати, усього, 

у тому числі: 

1080 0,00 1272,4 +1272,4 

нетипові 

операційні 

витрати  

(розшифрувати) 

1082 0,00 1272,4 +1272,4 



Фінансовий 

результат від 

операційної 

діяльності 

1100 0,00 67,5 +67,5 

 

інші доходи 

(розшифрувати) 

1152 0,00 67,5 +67,5 

 

 

 

 

 

 

 

Головний лікар                                                                 Н.Л.Кухарук 

 

 

 

 

 

Головний бухгалтер                                                          Л.В.Возна 


