
 

Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану  

за 2022 рік 

Пояснювальна записка  

до звіту про виконання   фінансового плану за 2022 рік 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 31.12.2022 року  становить 

117,0 штатних одиниць, в т. ч.: 

лікарі    –    31,5 шт.од.; 

середній медперсонал  –    58,5 шт.од.; 

молодший  медперсонал  –      8,5 шт.од.; 

інший персонал   –    18,5 шт.од.; 

 

Дохідна частина фінансового плану за 2022 рік:   

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

23936,9 тис. грн., в т.ч.:  

        дохід від реалізації послуг з медичного обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, згідно договору з Національною службою 

здоров’я України – 19635,4 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” – 669,4 тис. грн.;  

        дохід згідно договору з Національною службою здоров’я України про 

медичне обслуговування  населення за програмою медичних гарантій – пакет 

24 “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” – 3476,4 

тис.грн.; 

        дохід згідно договору з Національною службою здоров’я України про 

медичне обслуговування  населення за програмою медичних гарантій – пакет 

41 “Супровід та лікування дорослих та дітей, хворих на туберкульоз, на 

первинному рівні медичної допомоги” – 35,3 тис.грн.; 

        дохід згідно договору з Національною службою здоров’я України про 

медичне обслуговування  населення за програмою медичних гарантій – пакет 

49 “Забезпечення збереження кадрового потенціалу для надання медичної 

допомоги” – 120,4 тис.грн.; 



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

1596,5 тис. грн.  

 

 

Витрати установи складаються з: 

рядок 400 “Матеріальні затрати” – 2271,2 тис. грн, в т.ч.: 

          витрати на послуги, матеріали та сировину - 965,3 тис. грн.; 

          витрати на паливо-мастильні матеріали” – 298,9 тис.грн.; 

          витрати на комунальні послуги та енергоносії – 687,1 тис. грн. 

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

          (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування 

          тощо) – 319,9 тис.грн; 

рядок 410 “Витрати на оплату праці” – 17363,9 тис. грн; 

рядок 420 “Відрахування на соціальні заходи” – 3861,8 тис. грн; 

рядок 430 “Амортизація” – 1486,3 тис. грн; 

рядок 440 “Інші операційні витрати” – 641,3 тис. грн;  

       

Протягом 2022 року підприємством було придбано основних засобів на суму 

529.0 тис.грн. 

 

       За рахунок частково використаного залишку коштів на 01 січня 2023 

року та надходжень за 2022 рік видаткова частина фінансового плану 

підприємства за звітний період освоєна на 26153,5 тис. грн. 

 

Первісна вартість основних засобів становить 20935,0 тис.грн. 

 

 

 


