
                             

Пояснювальна записка
 До фінансового плану на 2019 рік комунального некомерційного підприємства

«Оржицький центр первинної  медико-санітарної допомоги».

Комунальне некомерційне   підприємство обслуговує  23504 чоловік.  Виробнича

потужність підприємства 591 відвідування в зміну.

КНП "Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2019  рік

планує  отримати   бюджетних  асигнувань  в  сумі  12676,0 тис.грн в  тому  числі:  від

Національної  служби  здоров”я   України  –  8850,0  тис.грн.,  з  районного  бюджету  –

3815,0 тис.грн.,  власних надходжень – 11,0 тис.грн.

Кількість  штатних  посад по  КНП  "Оржицький  центр   первинної  медико-

санітарної допомоги» становить 130,75 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                     -  26,0   од.;
середній медперсонал         -  66,0 од;
молодший  медперсонал     -  9,5 од.;
інший персонал                    -  29,25   од.

Дохідна частина фінансового плану на  2019 рік ;

рядок  001 «Дохід  (виручка)  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг»”

становить 8850,0 тис.грн. (доходів загального фонду місцевого бюджету ).

Рядок 008 «Доходи з місцевого бюджету»  -  3815,00 тис. грн., в т.ч.  інші субвенції

сільських та селищних рад – 1615,0 тис.грн.;

Рядок 009 «Інші доходи» - 11,0 тис. грн., в тім числі:

- 1,0 тис. грн. - надходження за оренду приміщень. 

- 10,0 тис грн.  – благодійні надходження.;

рядок 010 «Усього  доходів»  становить  12676,0 тис. грн.

Витрати установи складаються з:

Матеріальні затрати  становлять – 373,8 тис.грн. в тому числі:

«Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 420,0 тис.грн.;

«Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 200,0 тис.грн.

«Витрати  на  послуги»  -  300,0тис.грн.  (послуги  банку,  телефонний  зв'язок,  оплата
інтернет  послуг, обслуговування  програмного  забезпечення, повірка  і  ремонт
медичного обладнання, страхування автомобілів, водіїв, медперсоналу, тощо);

Витрати на комунальні послуги та енергоносії- 1158,0 тис.грн., в т.ч.:

Теплопостачання – 220,0 тис.грн.,

Водопостачання та водовідведення – 8,0 тис.грн.,

Електроенергія – 130,0 тис.грн.,

Природний газ – 800,0 тис.грн.



Капітальні видатки, в т.ч. придбання основних засобів – 1100,0 тис.грн.,

Витрати на оплату праці  – 7200,0 тис.грн. (130,75 посад)

Відрахування   – 1692,0 тис.грн. 

Інші  витрати –  176,0 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата інтернет
послуг, обслуговування програмного забезпечення повірка, навч);

-       Амбулаторне лікування для пільгових груп населення  - 150,0 тис. грн. - 

- «Окремі  заходи  по  реалізації  державних  програм,  не  віднесених  до  заходів

розвитку» – 7,5 тис грн./навчання операторів, медперсоналу та ін../,

- Видатки на відрядження – 5,0 тис.грн.

- Оплата податків зборів обов’язкових платежів, пені, тощо – 1,0 тис. грн. 

Фінансові результати від операційної діяльності 

Рядок 023 «Чистий прибуток» - 2122,0  тис.грн. 

 Капітальні видатки підприємства становлять 1100,0 тис.грн., в т.ч.:

Рядок  019/1  «Придбання  основних  засобів»  –  1100,0  тис.грн.  /придбання

автоматичного  гематологічного  аналізатора  крові  на  20  параметрів  –  200,0  тис.грн,

придбання автотранспорту для надання медичної допомоги – 500,0 тис.грн., придбання

житла для сімейного лікаря – 400,0 тис.грн./

Розподіл чистого прибутку

Рядок 027 «Резервний фонд» – 207,0 тис.грн.,

Рядок 028 «Розвиток підприємства» – 207,0 тис.грн.

Кошти цих фондів  можна витратити на матеріальну допомогу,  премії,  дооснащення
амбулаторій  та  ФАПів,  придбання  компютерної  техніки,  програмного  забезпечення,
тощо.

    Головний лікар КНП «Оржицький ЦПМСД»                   Г.В.Ворона


