
ПРОЕКТ 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VII скликання 

_____________    сесії 

 

 

 

22.05.2019р                                     Летичів                                                № 

 

 

Про затвердження звіту про виконання  

фінансовому плану підприємства за I 

квартал 2019 року  КНП 

«Летичівський центр ПМСД» 

Летичівської селищної ради 

 

 

 Відповідно до статті 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,   Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки», та затвердженого фінансового 

плану на 2019 рік, взявши до уваги рішення «Про внесення змін до фінансового 

плану КНП «Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради на 2019 рік,  селищна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

   1. Затвердити звіт про виконання  фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - 

санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за I  квартал 2019 року 

(згідно додатків ). 

          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.І. Тисячний 

 

 

 

 



Додаток 1 

ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА  

до звіту про виконання фінансового плану підприємства  

за  I  квартал   2019 року.  

Доходи КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради від 

Національної служби здоров’я  України за  I  квартал  2019 року  

становить 2294,4 тис. грн.. 
Сума оплати за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною 

допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу  за січень місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1032 чол. на суму 127,4 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 2016 чол. на суму 136,9 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 2998 чол. на суму 92,4 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 4802 чол. на  суму 177,7 тис. грн. 

понад 65 років – 2569 чол. на суму 158,4 тис. грн. 

червоний список на суму 60,1 тис. грн. 

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 

752,9 тис. грн. 

Сума оплати за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною 

допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу  за  лютий  місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1033 чол. на суму 127,5 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 2039 чол. на суму 138,5 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 3088 чол. на суму 95,2 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 5001 чол. на  суму 185,0 тис. грн. 

понад 65 років – 2645 чол. на суму 163,1 тис. грн. 

червоний список на суму 56,2 тис. грн. 

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 

765,5 тис. грн. 

Сума оплати за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною 

допомогою пацієнтам, які підписали декларації, про вибір лікаря, який надає 

первинну медичну допомогу  за березень місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1040 чол. на суму 128,3 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 2074 чол. на суму 140,9 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 3176 чол. на суму 98,1 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 5132 чол. на  суму 190,2 тис. грн. 

понад 65 років – 2681  чол. на суму 165,5 тис. грн. 

червоний список на суму 53,0 тис. грн. 

Загальна сума коштів, що підлягло оплаті за Звітний період, становить 

776,0 тис. грн. 

Також за  2018 року утворився залишок коштів у сумі 8,6 тис.грн., депозит 

становить – 3,0 тис.грн. 

Отже, загальна сума отриманих власних коштів підприємства склала -2306,0 

тис.грн. 

Відповідно по Програми покращення надання медичної допомоги хворим, які 

потребують гемодіалізу на 2018-2019 заклад отримав кошти у сумі – 12,7 

тис.грн., Програма розвитку первинної медико-санітарної допомоги 

Летичівської селищної ради на 2019-2021 роки – 180,8 тис.грн. 

Витрати  підприємства за I квартал  2019 року  склали  2483,0 тис. грн.. 

Структура  витрат підприємства :  



 

Собівартість -реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -  1815,7 

 тис. грн.  

Рядок 1011 «Витрати на сировину та основні матеріали» - 17,9 

- Тест смужки -3,3 тис.грн. 

- Дезинфікуючі засоби – 0,9 тис.грн. 

- Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 13,7 тис.грн. 

Рядок 1012 «Витрати на паливо» - 42,2 тис.грн. 

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» – 1433,6 тис. грн. 

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» – 269,0 тис. грн. 

Рядок 1015 «Інші витрати (розшифрувати)» -  53,0 тис. грн.: 

- Канцтовари – 10,0 тис. грн. 

- Господарські товари – 5,2 тис. грн. 

-        Інтернет -1,3 тис.грн. 

-        Ремонт картриджа – 0,6 тис.грн. 

- Програма Medics – 31,9 тис.грн. 

- Відрядження – 4,0 тис.грн. 

Адмістративні витрати  складають  473,8  тис. грн.,    

Рядок 1036 «Витрати на службові відрядження» -  1,3 тис.грн 

Рядок 1037 «Витрати на зв'язок» – 1,8 тис. грн. 

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» –  372,9 тис. грн. 

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» – 81,0 тис. грн. 

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» - 16,8 тис. грн. 

- Комісія банку – 0,3 тис.грн 

- Закупка модему та мишки – 1,6 тис.грн 

- Картриджі – 1,5 тис.грн. 

- Заправка картриджа – 1,1 тис.грн. 

- Сигналізація – 0,4 тис.грн. 

- Страхування автомобілів – 1,0 тис.грн. 

- Ремонт ноутбука – 1,2 тис.грн. 

- Господарські товари – 0,7 тис.грн. 

- Програма «Кадри» -1,2 тис.грн. 

- Технічний паспорт – 4,3 тис.грн. 

- Електронний журнал – 3,5 тис.грн. 

Рядок 1080 «Інші операційні витрати, усього, у тому числі:» - 193,5 тис.грн. 

Рядок 1082 «Нетипові операційні витрати (розшифрувати)» - 193,5 

тис.грн. 
- Запчастини на ремонт автомобіля – 12,7 тис.грн 

- Надбавки за складність і напруженість у роботі працівникам сільської 

медицини з нарахуваннями – 88,7 тис.грн. 

- Туберкулін – 31,6 тис.грн 

- Калоприймачі – 9,0 тис.грн. 

- Апарат Поток -01м з комплектом електродів, інгалятор Omron NE C25-

P  компрес, апарат МАГ -30-4 – 8,9 тис.грн. 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 26,0 тис.грн 

- Інші виплати населенню – 16,6 тис.грн. 

Головний лікар                                                                      Кухарук Н.Л. 

 

Головний  бухгалтер                                                              Возна Л.В. 

 


