
 

 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                            РІШЕННЯ 
  VIII скликання 

  Восьмої  сесії 

 

 26.03.2021р                                           Летичів                                                №22 

 

 

Про затвердження звіту про виконання  

фінансового плану підприємства за   

2020 рік  КНП «Летичівський центр 

ПМСД» Летичівської селищної ради 

 

 

           Відповідно до статей 75,78 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» зі 

змінами, статей 26,43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та затвердженого фінансового плану на 2020 рік, селищна рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

   1. Затвердити звіт про виконання  фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - 

санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за  2020 рік (згідно додатків). 

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

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку, 

житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери послуг. 

 

 

 

Селищний голова                                                       ІГОР ТИСЯЧНИЙ 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням  Летичівської селищної ради 

від   26.03.2021 року №22     

 
ПОЯСНЮЮЧА ЗАПИСКА  

до звіту про виконання фінансового плану підприємства  

за   2020 рік.  

Доходи КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради від 

Національної служби здоров’я  України  за  2020 рік  становлять 9021,4 тис. грн.. 

Депозит становить – 7,0 тис.грн., повернення зайво нарахованих коштів – 2,5 

тис.грн., залишок коштів – 3,1 тис.грн., плата за навчання інтерна – 2,6 тис.грн. 

Отже, загальна сума отриманих власних коштів підприємства склала –  

10409,8 тис.грн. :   9036,6 тис.грн. кошти НСЗУ(та власні кошти) та 1373,2 тис.грн. 

кошти місцевого бюджету. 

Витрати  підприємства за  2020 рік  склали  10383,9 тис.грн. :   9010,7  тис. грн. 

з коштів НСЗУ та 1373,2 тис.грн. за кошти місцевого бюджету. 

Структура  витрат підприємства :  

Витрати на сировину та основні матеріали  - 90,7 тис.грн. 

- Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 69,5 тис.грн. 

- Пульсоксиметр- 1,4 тис.грн.  

- Тест-смужки – 10,0 тис.грн. 

- Тонометри – 6,3 тис.грн. 

- Швидкі тести для виявлення гепатиту В та С – 0,5 тис.грн. 

- Дезинфікуючі засоби – 1,8 тис.грн. 

- Рукавички медичні – 1,2 тис.грн. 

- Витрати на паливо -  61,5 тис.грн. 

- Витрати на оплату праці  – 7015,2 тис. грн. (1639,6 тис. грн.  

адміністративні витрати) 

- Відрахування на соціальні заходи – 1571,7 тис. грн.( 349,4 тис. грн. 

адміністративні витрати) 

Інші витрати (розшифрувати)  -  271,6 тис. грн.: 

-     Канцтовари – 59,1 тис. грн.(18,0 тис.грн.- інші адміністративні витрати) 

-    Господарські товари – 13,7 тис. грн.(5,1тис.грн. - інші адміністративні витрати) 

-     Інтернет – 9,4 тис.грн. 

-     Витрати на зв’язок – 17,7 тис.грн.( інші адміністративні витрати) 

-     Відновлення картриджа – 1,4 тис.грн. 

-    Заправка картриджа – 7,0 тис.грн. 

-     Запчастини – 18,1 тис.грн. 

-     Комісія банку – 0,5 тис.грн.( інші адміністративні витрати) 

-    Страхування автомобілів – 3,8 тис.грн.( інші адміністративні витрати) 

-    Програма Medics – 26,5 тис.грн. 

-    Ремонт картриджа – 4,5 тис.грн. 

-    Оплата аналізів – 20,2 тис.грн. 

-    Ремонт принтера – 2,8 тис.грн(0,5 тис.грн. - інші адміністративні витрати) 

-   Перезарядка картриджа – 2,9 тис.грн. 

-   Паперові рушники - 2,2 тис.грн. 

-   Ремонт машини -15,2 тис.грн. 

-   Картридж – 1,0 тис.грн (інші адміністративні витрати) 



-  Медичний огляд – 0,2 тис.грн.( інші адміністративні витрати) 

-  Повірка грубок – 0,6 тис.грн.  

-  Навчання по охороні праці – 3,3 тис.грн. 

-   Батарейки- 2,0 тис.грн  

-   Блок живлення- 0,4 тис.грн. 

-  Мишка – 0,1 тис.грн. 

-  Ключі електронні- 1,0 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-  Медок програма – 2,9 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-   Відрядження – 6,3 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-   Газети – 1,0 тис.грн ( інші адміністративні витрати) 

-  Подовжувач – 0,2 тис.грн. 

-  Перезарядка картриджа – 1,5 тис.грн. 

-   Бланки – 5,0 тис.грн. 

-    Програма медична статистика – 1,0 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-  Програма по обліку медичних кадрів – 1,4 тис.грн. ( інші адміністративні 

витрати) 

-  Технічне обслуговування автомобіля – 1,0 тис.грн. ( інші адміністративні 

витрати) 

-    Антивірусна програма – 7,8 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-    Повірка приладів – 6,3 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-    Вивезення відходів – 1,2 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-  Технічний огляд автомобіля – 9,7 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-   Обслуговування бухгалтерської програми – 5,0 тис.грн. ( інші адміністративні 

витрати) 

-    Ремонт ноутбука – 3,0 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-    Повернення коштів НСЗУ – 0,3 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

-     Спостереження  за протипожежним станом та обслуговування автоматичної 

пожежної сигналізації –  4,4 тис.грн. ( інші адміністративні витрати) 

 

Нетипові операційні витрати (розшифрувати)  -  1373,2  тис.грн. 

   Кошти місцевого бюджету було використано відповідно до Програми 

покращення надання медичної допомоги хворим, які потребують гемодіалізу на 2020-

2021  та Програми  розвитку первинної медико-санітарної допомоги Летичівської 

селищної ради на 2019-2021 роки:    

- Видатки на виплату надбавки за складність і напруженість у роботі 

працівників сільської медицини (ФП) з нарахуваннями -  427,8 тис.грн. 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 327,5 тис.грн. 

- Інші виплати населенню - 130,2 тис.грн. 

- Закупівля вакцини (туберкулін, вакцина проти грипу для працівників ЦПМСД) - 

56,3 тис.грн. 

- Закупівля кало приймачів - 10,8 тис.грн. 

- Закупівля підгузників - 14,9 тис.грн. 

- Закупівля засобів індивідуального захисту необхідних для забезпечення 

медичних працівників в період спалаху інфекційних хвороб (коронавірус) та 

дезінфікуючих засобів - 186,4 тис.грн. 

- Закупівля  паливо-мастильних матеріалів - 8,9 тис.грн. 

- Закупівля небулайзера, пульсоксиметра – 3,8 тис.грн. 

- Закупівля медикаментів та перев’язувальних матеріалів - 2,1 тис.грн. 



- Виплата надурочно відпрацьованих годин за чергування працівника на 

контрольно-пропускному пункті – 3,0 тис.грн. 

- Обстеження грубок, димоходів з метою визначення їх придатності до 

експлуатації – 4,2 тис.грн. 

- Для проведення поточного косметичного ремонту ФП – 12,8 тис.грн. 

- Для проведення ІФА-скринінгу - 18,7 тис.грн. 

- Робота з проведення технічного обстеження вхідної групи для маломобільної 

групи населення нежитлової будівлі, в саме: Звіт щодо доступності осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення до нежитлового 

приміщення(будівлі) – 15,0 тис.грн. 

- Послуги з аналізу та програмування Інформаційної системи «Медікс» - 39,7 

тис.грн. 

- Паливно-мастильні матеріали – 42,1 тис.грн. 

- Технічне обслуговування автомобіля – 3,5 тис.грн. 

- Амортизація та автозапчастини – 14,0 тис.грн. 

- Виплата надурочно відпрацьованих годин (з нарахуваннями) – 51,5 тис.грн. 

 

 

 

Головний лікар                                                                      Кухарук Н.Л. 

 

 

 

Головний  бухгалтер                                                              Возна Л.В. 

 

 

 

 

 


