
Пояснювальна записка
до  Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного

підприємства «Оржицький центр первинної медико – санітарної
допомоги»

 за 4 квартал 2018 року.

Комунальне некомерційне  підприємство обслуговує населення району в

кількості 23504 чоловік. Виробнича потужність підприємства 591 відвідування

в зміну.

В структурі комунального некомерційного  підприємства налічується 10

амбулаторій  загальної  практики –  сімейної  медицини та  18  фельдшерсько –

акушерських  пунктів.  Кількість  штатних  посад по  КНП  "Оржицький  центр

первинної медико-санітарної допомоги»  на кінець звітного періоду  становить

130,75 одиниць, в т. ч. зайнятих посад – 109,5 одиниць:

Лікарі                                     -  штат  -  26,0   од., зайнятих – 14,5  од.;
середній медперсонал         -   штат  -   66,0 од, зайнятих – 60,0 од.;
молодший  медперсонал     -   штат  -   9,5 од., зайнятих – 9,25 од;
інший персонал                    -  штат  -  29,25 од., зайнятих – 25,75 од.

Дохідна частина Звіту про виконання фінансового плану за  4 квартал 2018

року ;

КНП  "Оржицький  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за  4

квартал  2018  рік отримало  асигнувань в сумі 4532,9 тис.грн. 

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

становить 2462,0 тис.грн. (доходів від Національної служби здоров”я  України .

Рядок  008 «Доходи з  місцевого  бюджету»  -  834,4 тис.  грн.,  в  т.ч.  інші

субвенції сільських та селищних рад – 703,7 тис.грн.;

Рядок 009 «Інші доходи» - 1718,7  тис. грн., в тім числі:

- 0,5 тис. грн. - надходження за оренду приміщень;

- 1718,2  тис грн.  – благодійні надходження  від Світового банку;

рядок 010 «Усього  доходів»  становить  5015,1 тис. грн.

Витрати підприємства складаються з:

Рядок 012 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 110,4 тис.грн./

придбання  паливо-мастильних  матеріалів,  запасних  частин  до  автомобілів,

передплата журналів, тощо/;

Рядок 013 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 66,8 тис.грн.

Рядок 014 «Витрати на послуги» - 92,1 тис.грн. (оплата послуг зв’язку, оплата
інтернет послуг, обслуговування програмного забезпечення,  тощо);



Рядок 015  « Витрати на комунальні послуги та енергоносії» - 522,7 тис.грн.,

в т.ч.:

Рядок 015/1 «Теплопостачання»  – 132,0 тис.грн.,

Рядок 015/2 « Водопостачання та водовідведення» – 2,2 тис.грн., 

Рядок 015/3 « Електроенергія» – 64,1 тис.грн.,

Рядок 015/4 «Природний газ» – 324,4 тис.грн.

Рядок  016  «Витрати на  оплату  праці»  за  4  квартал  2018  року  –  1761,7

тис.грн. (130,75 посад).

Капітальні видатки всього склали 1883 тис.грн., в т.ч.:

Рядок  019/1  «Придбання  основних  засобів»  на  суму  1735,7  тис.грн., з  них
придбання комп’ютерної техніки  - 17,5 тис.грн., обладнання Світового банку –
1718,2 тис.грн.,

Рядок  019/2  «Капітальний  ремонт»  -  проведення капітального  ремонту

Тарасівського та Староіржавецького ФАПів   на суму  147,3 тис.грн.,

Рядок 020 «Інші  витрати» – 45,3 тис. грн.,  з них;
-       Амбулаторне лікування для пільгових груп населення  - 42,8 тис. грн., 

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

розвитку» – 2,1 тис грн. /навчання операторів, тощо./,

- Оплата податків, зборів, обов’язкових платежів, пені, тощо – 0,4тис. грн. 

Рядок 022 «Усього  витрати»  становить  4482,0 тис. грн.

Фінансові результати від  діяльності

Рядок 023 «Фінансовий  результат  від  діяльності» - 533,1  тис.грн.,

Рядок  024 «Чистий  прибуток»  без  врахування  сплати   податків-  138,9

тис.грн. 

Розподіл чистого прибутку

Рядок 030 «Залишок нерозподіленого прибутку » – 138,9 тис.грн.

Обов’язкові платежі підприємства до бюджету

Рядок  031  «Сплата  поточних  податків  та  обов’язкових  платежів  до
бюджету» /відрахування  на заробітну плату ЄСВ/  за 4 квартал 2018 року
склали  -  394,2 тис.грн.                          

                  Головний лікар                                      Ворона Г.В.




