
Про затвердження змін до 

фінансового плану на 2021 рік 

 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення 

ефективності роботи  просимо затвердити  зміни до фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради  на 2021 рік, 

затвердженого рішенням сесії Збаразької міської ради від 27.01.2021 року № 

VIII/4/10, керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги» Збаразької міської ради на 2021 рік, затвердженого 

рішенням сесії Збаразької міської ради від 27.01.2021 року №VIII/4/10 згідно 

з додатком 1. 

 

 
Збаразький міський голова    Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 
 

 

 

  



Пояснювальна записка  

 до змін фінансового плану на 2021 рік комунального некомерційного 

підприємства “Збаразький центр первинної медико-санітарної 

допомоги” Збаразької міської ради, затвердженого рішенням сесії 

Збаразької міської ради  від  27.01.2021  № VIII/4/10 

КНП “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги” 

Збаразької міської ради звертається до вас з проханням погодити внесення 

змін до фінансового плану підприємства на 2021 рік в зв’язку з зміною 

деяких показників  діяльності, а саме: 

 

Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік  

рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг)” становить 20575,1 тис. грн. ( зменшено на 1174,9 тис. грн. ) 

Зменшення відбулося в зв’язку з припиненням дії договору від 21 травня 

2020 року № 2717-Е520-Р000 про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, пакет 29 “Медична допомога, яка надається 

мобільними медичними бригадами, що утворені для реагування на гостру 

респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2”, 

а також зменшилась кількість укладених декларацій про надання первинної 

медичної допомоги в зв’язку зі зміною структури закладу. 

рядок 110 “Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг” становить 

153,5 тис. грн. ( зменшено на 789,5 тис. грн. )  

рядок 120 “Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами” 

становить 7695,0 тис. грн. в т.ч. 

            рядок 121.1  “Програма підтримки комунального некомерційного 

підприємства “Збаразький центр первинної медико-санітарної допомоги”   

Збаразької міської ради на 2021 – 2022 роки” становить 6630,0 тис. грн.  

 рядок 122.1  “Програма з інфекційного контролю та дотримання 

заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної 

допомоги у комунальному некомерційному  підприємстві “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги”   Збаразької міської ради 

на 2021 – 2022 роки” становить 1065,0 тис. грн.  

Зміни відбулися в зв’язку з припиненням дії цільових програм, а саме: 

рядок 121 “Програма розвитку та підтримки комунального 

некомерційного підприємства “Збаразький центр первинної медико-

санітарної допомоги”   Збаразької районної ради на 2020 – 2021 роки” 

становить 5090,0 тис. грн. (втратила чинність)  

рядок 122 “Програма з інфекційного контролю та дотримання 

заходів із запобігання інфекціям, пов’язаним з наданням медичної 

допомоги у комунальному некомерційному  підприємстві “Збаразький 

центр первинної медико-санітарної допомоги”   Збаразької районної ради 

на 2020 – 2021 роки” становить 644,0 тис. грн. (втратила чинність) 

 



рядок 290 “Інші доходи від операційної діяльності”  становить 32,8 тис. 

грн. (збільшено на 3,4 тис.грн. ), в т.ч.: 

   рядок 293 “Відшкодування комунальних послуг” становить 15,7 тис.  

            грн. (збільшено на 3,4 тис. грн. ) 

 

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік 

рядок 140 “Витрати на послуги, матеріали та сировину”  становить 

2482,0 тис. грн. (зменшено на 278,0 тис. грн.), в т.ч.: 

            рядок 143 “Дрібне медичне обладнання” становить 822,0 тис. грн. 

            (зменшено на 218,0 тис. грн. ) 

   рядок 146 “Господарчі товари та інвентар”  становить 285,0 тис.   

            грн. (зменшено на 60,0 тис. грн. ) 

рядок 210  “Амортизація” становить 792,0 тис. грн. (збільшено на 260,0 

тис. грн. ) 

рядок 230 “Адміністративні витрати” становить 3977,7 тис. грн. 

(збільшено на 18,0 тис. грн.), в т.ч.: 

   рядок 239 “Витрати на періодичні спеціалізовані видання”  
            становить 36,5 тис. грн. (збільшено на 11,5 тис. грн. ) 

            рядок 270 “Витрати на охорону праці та навчання працівників”   
            становить 35,3 тис. грн. (збільшено на 6,5 тис. грн. ) 

 

 

Виконувач обов’язків директора                                                 Марія ПЕРЧ 

 

 

Головний бухгалтер                                                        Лариса КАРПЕКО 


