
 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят сьомої  сесії 

 

28.09.2018 р.                                      Летичів                                                   № 12 

 

 

Про затвердження фінансового плану 

на 2 півріччя 2018 року КНП «Летичівський центр  

ПМСД» Летичівської селищної ради 

 

Відповідно до статей 43,60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», 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», 

статуту комунального некомерційного підприємства «Летичівський центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради, з метою 

розвитку первинної медико-санітарної допомоги в Летичівському районі, 

впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, заснованої на 

результаті, враховуючи принцип «гроші ходять за пацієнтом»,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1.Затвердити фінансовий план комунального некомерційного підприємста 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради на 2 півріччя 2018 року, що додається. 

2.Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2018 рік 

покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємста 

«Летичівський центр первинної медико-санітарної допомоги» Летичівської 

селищної ради. 

3. 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 

 



 

Пояснювальна записка 

 

Комунальне некомерційне  підприємство обслуговує  чоловік: 15770 

дорослого населення, 3661 дитячого населення .  

КНП "Летичівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної  ради на  2018  рік планує отримати  бюджетних 

асигнувань в сумі 4257 тис.грн від Національної служби здоров’я  України. 

 КНП "Летичівський  центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Летичівської селищної  ради    110,5 штатних одиниць, в т. ч.: 

лікарі                                     -  17,5   од.; 

середній медперсонал         -  55,00 од; 

молодший  медперсонал     -  15,5 од.; 

інший персонал                    -  22,5   од.; 

Дохідна частина фінансового плану на  2018 рік ; 

   «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 

4257,00 тис.грн.  

Витрати установи складаються з: 

   «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)»  разом 

становить  3453,0 тис.грн. складається в тому числі з : 

Інші витрати (розшифрувати) – 419,0 тис.грн. в тому числі: 

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 149,0 тис.грн. 

    Канцелярські товари  – 40 тис.грн  

    Пальне для автомобілів –  99 тис.грн 

    Господарські товари – 10 тис.грн 

- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 194,0 тис.грн. 

    Невідкладна допомога – 181 тис.грн 

    Дез.сабоси – 5 тис.грн 

    Засіб для обробки рук(АХД 2000 1л) – 8 тис.грн 

- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 76,0 тис.грн. 

     Оплата послуг за телефон та інтернет зв’язок – 18 тис.грн 

     Ремонт комп’ютерної техніки –  47 тис.грн 

- «Видатки на відрядження» - 11,0 тис.грн. 

Витрати на оплату праці  – 2485,0 тис.грн.  

            Лікарі – 1069,4 тис.грн. 

            Середній медичний персонал – 1304 тис.грн. 

            Молодший медперсонал – 111,6 тис.грн. 



Середня заробітна плата лікаря за місяць становить  - 10,2 тис.грн. 

Середня заробітна плата середнього медичного персоналу за місяць становить -  

3,9 тис.грн. 

Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу за місяць становить 

– 3,7тис.грн. 

Відрахування на соціальні заходи»  – 549,0 тис.грн.  

   «Адміністративні витрати» становлять»  -  804,00 тис.грн. 

Матеріальні затрати  становлять – 18,0 тис.грн. в тому числі: 

- «витрати на службові відрядження» - 3,0 тис.грн. 

- «витрати на зв’язок» - 15,0 тис.грн. 

Витрати на оплату праці  – 644,0 тис.грн.  

Адміністративно-господарський персонал – 644 тис.грн. 

Середня заробітна плата адміністративно – господарського персонал за місяць 

становить – 4,7 тис.грн.   

Відрахування на соціальні заходи»   – 142,0  тис.грн.  

Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат. 

 

Головний лікар КНП                                                                  Н.Л. Кухарук 

«Летичівського ЦПМСД»                                                         

 

 

 

 


