
ПРОЕКТ 

          
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят п’ятої сесії 

 

21.03.2019р.                                         Летичів                                              №__ 

 

 

Про затвердження звіту про виконання  

фінансовому плану підприємства за IV 

квартал 2018 року  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», 

та затвердженого фінансового плану на 2018рік, взявши до уваги рішення «Про 

внесення змін до фінансового плану КНП «Летичівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Летичівської селищної ради на 2018рік,  селищна 

рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

   1. Затвердити звіт про виконання  фінансовому плану комунального 

некомерційного підприємства "Летичівський центр первинної медико - 

санітарної допомоги" Летичівської селищної ради за IV  квартал 2018року 

(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  IV  квартал   2018 року.  

 

Доходи КНП «Летичівський ЦПМСД» Летичівської селищної ради від 

Національної служби здоров’я  України за  IV квартал  2018 року  

становить 2316,3 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 жовтень місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1012 чол. на суму 124,8 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 1822 чол. на суму 123,6 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 2331 чол. на суму 71,9 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 3617 чол. на  суму 133,8 тис. грн. 

понад 65 років – 2041 чол. на суму 125,8 тис. грн. 

червоний список на суму 172,2 тис. грн. 

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

752,1 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  листопад  місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1029 чол. на суму 126,9 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 1904 чол. на суму 129,2 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 2505 чол. на суму 77,2 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 3933 чол. на  суму 145,5 тис. грн. 

понад 65 років – 2230 чол. на суму 137,5 тис. грн. 

червоний список на суму 156,6 тис. грн. 

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

772,9 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 грудень місяць, становить:  

від 0 до 5 років – 1030 чол. на суму 127,0 тис. грн. 

від 6 до 17 років – 1959 чол. на суму 132,9 тис. грн. 

від 18 до 39 років – 2680 чол. на суму 82,7 тис. грн. 

від 40 до 64 років – 4322 чол. на  суму 159,9 тис. грн. 

понад 65 років – 2400  чол. на суму 148,0 тис. грн. 

червоний список на суму 140,8 тис. грн. 

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

791,3 тис. грн. 

Також за ІІІ квартал 2018 року утворився залишок коштів у сумі 299,4 

тис.грн. 

Витрати  підприємства за IV квартал  2018 року  склали  2607,1 тис. грн.. 

Структура  витрат підприємства :  

Адмістративні витрати  складають  469,1  тис. грн.,    

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



Рядок 1037 «Витрати на зв'язок» – 7,1 тис. грн. 

Рядок 1038 «Витрати на оплату праці» –  361,5 тис. грн. 

Рядок 1039 «Відрахування на соціальні заходи» – 79,5  тис. грн. 

Рядок 1051 «Інші адміністративні витрати» - 16,0 тис. грн. 

- Виписка періодичних видань – 0,3 тис.грн. 

- Інформаційні носії – 1,0 тис.грн. 

- Повірка приладів – 3,8 тис.грн. 

- Страхування автомобілів – 2,5 тис.грн. 

- Антивірусна програма – 0,8 тис.грн. 

- Ремонт ноутбука – 3,8 тис.грн. 

- Електронний журнал – 3,8 тис.грн. 

 

Собівартість -реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)  -  2138,0 

 тис. грн.  
 

Рядок 1014 «Витрати на оплату праці» –1627,2 тис. грн. 

 

Середня заробітна плата працівників 

 

Назва 01.08.2018 року 01.09.2018 року 01.12.2018 року 

Лікарі 8,3 тис. грн. 11,4 тис. грн. 13,0 тис.грн 

Середній медичний 

персонал 

5,2 тис. грн. 6,3 тис. грн. 7,1 тис.грн 

 

Рядок 1015 «Відрахування на соціальні заходи» –315,0 тис. грн. 

Рядок 1015 «Інші витрати (розшифрувати)» -  195,8 тис. грн.: 

- Запчастини – 7,8 тис. грн. 

- Канцтовари – 24,5 тис. грн. 

- Пальне для автомобілів – 64,2 тис. грн. 

- Господарські товари – 11,0 тис. грн. 

- Будівельні матеріали – 2,6 тис. грн. 

- Реєстраційний збір – 0,5 тис.грн. 

- Центральне спостереження – 1,6 тис.грн. 

- Ремонт – 0,3 тис.грн. 

- Програма Medics – 19,0 тис.грн. 

- Відрядження – 8,4 тис.грн. 

- Настільні лампи – 5,7 тис.грн. 

- Медичні товари – 24,8 тис.грн. 

- Зарядка картриджів – 4,0 тис. грн. 

- Медикаменти – 17,5 тис.грн. 

- Дезинфікуючі засоби – 3,9 тис.грн. 

              

    

Заступник головного лікаря                                                              Бабак Ю.Ю. 

з медичного обслуговування населення 

 

 

Головний  бухгалтер                                                              Возна Л.В. 



 


