
Проєкт 

Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану  

за 9 місяців 2021 року 

 

Відповідно до пункту 2 статті 75, пункту 10 статті 78 Господарського 

кодексу України комунальне некомерційне підприємство “Збаразький центр 

первинної медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради подає для 

затвердження  звіт  про  виконання  фінансового  плану підприємства   за       

9 місяців 2021 року.      

Додаток: на  4 арк. в 1 прим.  

 
 
  



Пояснювальна записка  

до звіту про виконання   фінансового плану за 9 місяців 2021 року 

комунального некомерційного підприємства “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради  

Комунальне некомерційне підприємство “Збаразький центр первинної 

медико-санітарної допомоги” Збаразької міської ради є закладом охорони здоров’я, 

що надає первинну медичну допомогу та вживає заходи з профілактики 

захворювань населення та підтримання громадського здоров’я. Підприємство 

здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на досягнення 

соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку. 

Кількість  штатних посад по КНП “Збаразький центр  первинної медико-

санітарної допомоги” Збаразької міської ради на 01.10.2021  становить 141,0 

штатних одиниць, в т. ч.: 

лікарі    –    33,5 шт.од.; 

середній медперсонал  –    79,0 шт.од.; 

молодший  медперсонал  –      8,5 шт.од.; 

інший персонал   –    20,0 шт.од.; 

 

Дохідна частина фінансового плану за 9 місяців 2021 року   

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

15008,5 тис. грн. в тому числі: 

        дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, згідно договору з Національною службою здоров’я 

України – 14754,7 тис. грн.;      

        дохід згідно договору з Національною службою здоров’я України про медичне 

обслуговування  населення за програмою медичних гарантій – пакет 36 

“Вакцинація від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2” – 194,2 тис. грн.   

       оплата праці інтернів – 59,6 тис. грн.  

рядок 110“Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг ”- 126,9 тис. грн. 

рядок 120 “Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами ” – 

665,0 тис. грн.  

рядок 124 “Інші надходження” (благодійні внески) – 36,3 тис. грн.  

Витрати установи складаються з: 

рядок 400 “Матеріальні затрати” – 1337,3 тис. грн, в т.ч.: 

          витрати на послуги, матеріали та сировину - 498,7 тис. грн.; 

          витрати на паливо-мастильні матеріали” – 199,8 тис.грн.; 

          витрати на комунальні послуги та енергоносії – 577,6 тис. грн. 

           Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 

          (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування 

          тощо) – 61,2 тис.грн; 

рядок 410 “Витрати на оплату праці” – 11337,4 тис. грн,  

рядок 420 “Відрахування на соціальні заходи” – 2494,9 тис. грн,  

рядок 430 “Амортизація” – 688,5 тис. грн,  

 

рядок 440 “Інші операційні витрати” – 373,1 тис. грн,  

рядок 512 “Придбання основних засобів” – 65,2 тис. Грн. 

 

 


