
 
ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 РІШЕННЯ 

VII скликання 

 Шістдесятої сесії 

 

30.11.2018р                                     Летичів                                                № 7 

 

 

Про внесення змін до фінансового плану  

КНП «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги” 

Летичівської селищної ради на 2018 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 2018 

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 2018 рік 

 

Відповідно до п.6 Порядку  складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану, КНП «Летичівського  центр первинної медико - санітарної 

допомоги» Летичівської  селищної ради вносить зміни  до фінансового плану за 

ІІІ квартал  2018 року. 

 

 

1. Збільшення обсягу чистого фінансового результату. 

 

Зміни, що пропонується внести до Фінансового плану за ІІІ квартал  на 

2018 рік 

(щодо обсягу собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг))  

              

  Таблиця 1 

Показник 

фінансового 

плану 

Код рядка 

фінансового 

плану 

Затверджено Пропонується 

 

Відхилення, 

+/- 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

 

1010 

 

1358,00 

 

1438,6 

 

+  80,6 

Витрати на 

оплату праці 

1014 1025,00 1099,1 +  74,1 

Відрахування на 

соціальні заходи 

1015 226,00 232,5 +6,5 

 

 

Обґрунтування збільшення витрат на оплату праці та відрахування на 

соціальні заходи. 

 

     Відповідно до Закону України від 19.10.2017 р № 2168-VIII «Про державні 

фінансові гарантії медичного обслуговування населення», медичні заклади, 

які уклали договір з Національною службою здоров’я, отримали 

фінансову свободу та можливість самостійно розприділити  свій бюджет, 

також зникла обмеженість тарифною сіткою чи штатним розписом. Це 

дозволило головному  лікарю переглянути зарплатну політику та 

підвищити заробітну плану персоналу.  

 



   Також у пояснювальній записці за потребою були додані  витрати на 

закупівлю: 

 

№ Назва витрат Сума витрат 

1 Автозапчастин 3,5 тис. грн. 

2 Проект землеустрою 4,5 тис. грн. 

3 Сигналізація 2,0 тис. грн. 

4 Виписка періодичних видань 4,6 тис. грн. 

 

  

Головний лікар                                                                Н.Л.Кухарук 

 

 

Головний бухгалтер                                                        Л.В.Возна 


