
                                                                                                          

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

П’ятдесят восьмої сесії 

 

30.10.2018 р.                                      Летичів                                                   № 20 

 

 

Про затвердження фінансового плану 

на 2019 рік КНП «Летичівський центр  

ПМСД» Летичівської селищної ради 

 

Відповідно до статей 26,60 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 Летичівській ОТГ, 

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 2019 рік, що додається. 

2.Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2019 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 до проекту рішення Летичівської селищної ради 

«Про затвердження фінансового плану на 2019 рік КНП «Летичівський 

ЦПМСД» Летичівської селищної ради. 

КНП «Летичівський ЦПМСД» обслуговує  19431  осіб в тому числі:  

- 0-5 років 1367 осіб 

- 6-17 років 2294 осіб 

- 18-39 років 5055 осіб 

- 40-64 років 6956 осіб 

- 65< років 3759 осіб 

Кількість штатних одиниць КНП «Летичівський ЦПМСД» 110,5 

-         Лікарі – 17,5 од.; 

-         Середній медперсонал - 55,0 од.; 

-         Молодший медперсонал – 15,5 од.; 

-         Інший персонал – 22,5 од.; 

Дохідна частина фінансового плану  на 2019 рік: 

Рядок   1000 «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)»  

-  8925,9 тис.грн. в тому числі:  8925,9 тис.грн. -  від  Національної служби  

здоров’я України. 

На 01.01.2019 року планується підписати 13164 декларацій : 

- 0-5 років 1316 осіб на суму 486,9 тис.грн. 

- 6-17 років 2080 осіб на суму 423,3 тис.грн. 

- 18-39 років 3159 осіб на суму 292,2 тис.грн. 

- 40-64 років 4055 осіб на суму 450,1 тис.грн. 

- 65< років 2554 осіб на суму 472,5 тис.грн. 

Червоний список  6267 осіб на суму 376,0 тис.грн. 

Загальна сума за І квартал становить 2501 тис.грн. 

На 01.04.2019 року планується підписати 13323 декларацій : 

- 0-5 років 1316 осіб на суму 1460,7 тис.грн. 

- 6-17 років 2080 осіб на суму 1269,8 тис.грн. 

- 18-39 років 3263 осіб на суму 905,5 тис.грн. 

- 40-64 років 4097 осіб на суму 1364,3 тис.грн. 

- 65< років 2567 осіб на суму 1424,6  тис.грн. 



Загальна сума за ІІ,ІІІ та  IV квартали становить 6424,9 тис.грн. 

Витрати установи складаються з: 

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» 

разом становить –  7344,5  тис.грн. складається в тому числі з: 

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» -  5217,7 тис.грн. 

            Лікарі – 1731,5 тис.грн. 

            Середній медичний персонал – 2904,1 тис.грн. 

            Молодший медперсонал  – 582,1 тис.грн. 

Середня заробітна плата лікаря за місяць становить  - 11,0 тис.грн. 

Середня заробітна плата середнього медичного персоналу за місяць становить -  

5,1 тис.грн. 

Середня заробітна плата молодшого медичного персоналу за місяць становить –                 

3,2 тис.грн. 

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» - 1147,8 тис.грн. 

Рядок 1017 «Амортизація основних засобів і нематеріальних активів» -70,0 

тис.грн. 

Рядок 1018 «Інші витрати (розшифрувати)» - 909,0 тис.грн. 

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 428,9 тис.грн. 

    Канцелярські товари  – 94,3 тис.грн  

    Пальне для автомобілів –  202,1 тис.грн 

    Господарські товари – 50,3 тис.грн 

    Автозапчастини   - 82,2 тис.грн 

- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 315,2 тис.грн. 

    Невідкладна допомога – 238,2 тис.грн 

    Дез.сабоси – 19,5 тис.грн 

    Засіб для обробки рук(АХД 2000 1л) – 17,4 тис.грн 



    Придбання медичного інструментарію  - 37,1 тис.грн 

    Рецептурні бланки ф3  - 3,0 тис.грн 

- «Оплата послуг (крім комунальних)» - 146,2 тис.грн. 

     Оплата послуг за телефон та інтернет зв’язок – 39,2 тис.грн 

     Ремонт комп’ютерної техніки –  49,1 тис.грн 

     Страхування автомобілів   - 4,0 тис.грн   

     Оплата  централізованого спостереження  - 4,8 тис.грн 

     Метрологічна повірка  - 22,0 тис.грн 

     Навчання по охороні праці  - 10 тис.грн 

     Перевірка димоходів та вентиляційних каналів  - 5,0 тис.грн 

     Вимірювання опору ізоляції   - 8,0 тис.грн 

     Перезарядка вогнегасників   - 4,1 тис.грн 

- «Видатки на відрядження» - 18,7 тис.грн. 

Рядок 1030  «Адміністративні витрати» -  1293,3  тис.грн. 

Рядок 1036 « Витрати на службові відрядження» - 5,1 тис.грн 

     Рядок 1038  «Витрати на оплату праці» - 1000,9 тис.грн.; 

     Середня заробітна плата адміністративно – господарського персонал за місяць     

становить – 4,9 тис.грн.   

     Рядок 1039   «Відрахування на соціальні заходи» - 220,2 тис.грн.; 

     Рядок 1051   « Інші адміністративні витрати (розшифрувати)» - 67,1 тис.грн 

Капітальні інвестиції  - 288,1 тис.грн 

 

Головний лікар                                                                Н.Л.Кухарук 

 

 


