
ОРЖИЦЬКА РАЙОННА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Тридцять шоста сесія районної ради сьомого скликання

Р І Ш Е Н Н Я

від 09 серпня 2019 року                                                                № 648

Про   затвердження  Звіту   про   виконання  Фінансового   плану
Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр
первинної  медико-санітарної  допомоги”  за 2 квартал 2019 року

          Заслухавши    інформацію     головного   лікаря   Комунального
некомерційного  підприємства  „Оржицький  центр  первинної   медико-
санітарної допомоги” Ворони Г.В. про  затвердження Звіту про  виконання
Фінансового  плану  Комунального  некомерційного  підприємства
„Оржицький  центр первинної медико-санітарної  допомоги” за 2 квартал
2019 року та керуючись Цивільним кодексом України   від 16.01.2003 року
№ 435-IV, Господарським кодексом України   від 16.01.2003 року № 436-IV,
Бюджетним  кодексом  України від  08.07.2010  року  №  2456-VI,
Розпорядженням  Кабінету  Міністрів  України  „Про  схвалення  Концепції
реформи  фінансування  системи  охорони  здоров’я” від  30.11.2016  року
№  1013-р.,  частиною  2  статті  43  Закону  України  „Про  місцеве
самоврядування в Україні”,

районна рада вирішила:

1.  Інформацію  головного  лікаря  Комунального  некомерційного
підприємства   „Оржицький  центр первинної   медико-санітарної допомоги”
Ворони Г.В. про   затвердження   Звіту про   виконання   Фінансового плану
Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної
медико-санітарної допомоги”   за 2 квартал 2019 року взяти до відома. 

2. Затвердити  Звіт   про   виконання  Фінансового плану Комунального
некомерційного  підприємства  „Оржицький  центр  первинної  медико-
санітарної допомоги” за 2 квартал 2019 року (додається). 

3.  Звіт    про   виконання   Фінансового плану  Комунального
некомерційного  підприємства  „Оржицький  центр  первинної  медико-
санітарної  допомоги” за 2  квартал  2019  року  викласти  на  сайтах
Комунального некомерційного підприємства „Оржицький центр первинної
медико-санітарної допомоги”  та  районної ради.



4.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  постійні  комісії
районної  ради  з  питань  соціально-економічного  розвитку  району,
підприємництва,  бюджету  та  управління  майном  спільної  власності
територіальних громад району, з питань освіти, охорони здоров’я, культури,
соціального  захисту,  молодіжної  політики,  фізичної  культури  та  спорту,
з питань  депутатської діяльності,  місцевого самоврядування, забезпечення
законності,  правопорядку,  охорони  свобод  і  законних  інтересів  громадян
та  інформаційної  сфери    (голови  постійних  комісій  районної  ради   –
Холоша М.В., Лантух О.І., Чепа М.М.).

Голова районної ради                                                     Володимир КОЗИНА

        



                                                                                                                                                                                     
                                                                                                             Додаток 

                                                                                     до рішення № 648 тридцять шостої сесії
                                                                                     районної ради сьомого скликання           

                                                        від 09 серпня 2019 року                          

                        Затверджено____________________________
                         _____________________________________

                          ________________________________________

                            Погоджено_______________________________
                                      ________________________________________________________

                                                                                        _____________________________________

Підприємство:  Комунальне некомерційне підприємство „Оржицький центр первинної 
медико-санітарної допомоги”
Організаційно-правова форма:  Комунальне некомерційне підприємство 
Територія:  Полтавська область,  смт Оржиця 
Орган державного управління: 
Галузь: 
Вид економічної діяльності:  КВЕД 86.10  
Одиниця  виміру: тис. грн.
Форма власності: Комунальна власність
Чисельність працівників: 92
Місцезнаходження:  вул.  Центральна, 1 А, смт Оржиця Оржицького району Полтавської 
області
Телефон  (05357) 9-12-91
Прізвище та ініціали керівника: Ворона Г.В.

Звіт про виконання Фінансового плану підприємства за 2 квартал 2019 року
Основні фінансові показники підприємства

                                                                                 

 

Наростаючим
підсумком

з початку року

Наростаючим
підсумком

з початку року
План Факт План Факт

1. Формування прибутку підприємства
Доходи      
Дохід (виручка) від реалізації продукції 
( товарів, робіт, послуг),у тому числі: 001 2390,0 2377,2 4770,0 4755,3
надходження від медичного обслуговування 
населення "зеленого списку" 001/1 2390,0 2377,2 4490,0 4776,5
надходження від медичного обслуговування 
населення "червоного списку" 001/2 0 0 280,0 278,8
Податок на додану вартість 002 0 0 0 0
Акцизний збір 003 0 0 0 0
Інші вирахування з доходу 004 0 0 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції
продукції (товарів, робіт, послуг) 005 0 0 0 0
Інші операційні доходи 006 0 0 0 0
Дохід від участі в капіталі 007 0 0 0 0
Доходи з місцевого бюджету за Комплексною 008 376,4 479,3 1729,7 1071,2



Програмою розвитку
Інші доходи, в т.ч.: 009 670,3 664,0 1353,7 1347,1
- від здачі приміщень в оренду 009/1 0,3 0 0,6 0,3
- від багодійних надходжень 009/2 650,0 649,5 1331,6 1331,1
- інші надходження 009/3 20,0 14,5 21,5 15,7
Усього доходів 010 3436,7 3520,5 7853,4 7173,6
Витрати  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, 
робіт та послуг) 011 0 0 0 0
Витрати на предмети, матеріали, обладнання 
та інвентар, в т.ч.: 012 54,5 53,3 199,5 195,4
- господарчі, канцелярські товари, інвентар 012/1 27,5 27,5 58,5 57,7
- ремонт, запасні частини до транспортних 
засобів 012/2 1,0 0 3,0 1,6
- паливо-мастильні матеріали 012/3 26,0 25,8 138,0 136,1
- поточний ремонт 012/4 0 0 0 0
Витрати на медикаменти та перевязувальні 
засоби 013 131,5 131,5 297,5 161,9
Витрати на послуги (страхування, зв’язок, 
вивіз побутових відходів, техогляди, нагляди, 
тощо) 014 30,6 30,6 68,6 67,1
Витрати на компослуги та енергоносії, у т.ч.: 015 115,0 149,5 1132,5 663,2
- на теплопостачання 015/1 0 128,9 218,3 185,4
- на водопостачання та водовідведення 015/2 0 0 2,3 0,7
- на електроенергію 015/3 45,0 26,4 152,7 101,3
- на природний газ 015/4 70,0 -8,5 756,0 374,1
- на інші енергоносії 015/5 0 1,7 3,2 1,7
Витрати на оплату праці 016 1972,6 1969,5 3772,6 3768,6
Відрахування на соціальні заходи 
(нарахування на ЗП) 017 434,0 405,7 830,0 781,7
Амортизація 018 0 0 0 0
Капітальні видатки всього, в т.ч.: 019 649,5 649,5 1296,7 1296,7
Придбання основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів 019/1 649,5 649,5 1296,7 1296,7
Капітальний ремонт 019/2 0 0 0 0
Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція , інші види поліпшення 
необоротних активів 019/3 0 0 0 0
Капітальне будівництво 019/4 0 0 0 0
Інші витрати, в т.ч.:  020 41,3 29,6 129,7 43,7
Податок на прибуток від звичайної діяльності 021 0 0 0 0
Усього витрати 022 3429,0 3418,9 7727,1 6978,3
Фінансові  результати діяльності
Фінансовий результат від звичайної діяльності 
від оподаткування 023 7,7 101,6 126,3 195,3
Чистий прибуток/збиток, у тому числі: 024 0 0 0 0
- прибуток 024/1 0 0 0 0
- збиток 024/2 0 0 0 0

2. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку до бюджету 025 0 0 0 0
Залишок нерозподіленого прибутку минулих 
періодів 026 0 0 0 0
Розвиток підприємства 027 0 0 0 0



Резервний фонд 028 0 0 0 0
Інші фонди 029 0 0 0 0
Залишок нерозподіленого прибутку 030 0 0 0 0

3. Обов’язкові  платежі підприємства до бюджету 

Сплата поточних податків та обов’язкових 
платежів до бюджету, в т.ч.: 031 0 0 0 0
- податок на прибуток від звичайної діяльності 031/1 0 0 0 0
Внески до державних цільових фондів, у т.ч.: 032 0 0 0 0
- внески до Пенсійного фонду 032/1 0 0 0 0
- внески до фондів соціального страхування 032/2 0 0 0 0
- військовий збір 032/3 0 0 0 0
Інші обов’язкові платежі, у т.ч.: 033 0 0 0 0
- податки та збори 033/1 0 0 0 0
- інші платежі 033/2 0 0 0 0

На
01.01

На
01.07

На
01.01

На
01.07

Штатна чисельність 034 121,25 121,25

          
Заступник голови районної ради                                   Василь ЯКОВЕНКО



Пояснювальна записка

до  рішення тридцять шостої сесії районної ради сьомого скликання
від  09 серпня 2019 року  № 648 „Про   затвердження  Звіту   про
виконання  Фінансового   плану Комунального некомерційного
підприємства „Оржицький центр первинної  медико-санітарної

допомоги”  за 2 квартал 2019 року”

Комунальне  некомерційне   підприємство  „Оржицький  центр
первинної   медико-санітарної   допомоги”  обслуговує  населення  району
в  кількості  23,5  тисяч  чоловік.  На  даний  час  задекларовано  більше
17  тисяч  пацієнтів.  В  структурі  Комунального  некомерційного
підприємства „Оржицький центр первинної  медико-санітарної  допомоги”
налічується  10  амбулаторій  загальної  практики  –  сімейної  медицини
та  18  фельдшерсько-акушерських  пунктів.  Кількість  штатних  посад
по  Комунальному  некомерційному  підприємству „Оржицький  центр
первинної   медико-санітарної   допомоги” на  кінець  звітного  періоду
становить 121,25 одиниць, в т. ч. зайнятих посад – 90,5 одиниць:

- лікарі                                     -   штат  -  26,0   од., зайнятих – 13,75  од.;
- середній медперсонал         -   штат  -   58,25 од., зайнятих – 50,25 од.;
- молодший  медперсонал     -   штат  -   8,75 од.,   зайнятих – 7,0 од;
- інший персонал                    -   штат  -  28,25 од.,  зайнятих – 19,5 од.

ДОХОДИ

Комунального  некомерційного   підприємства  „Оржицький  центр
первинної   медико-санітарної   допомоги”  за  2  квартал   2019   року  –
3520,5 тис. грн.. при плані 3436,7 тис. грн.,  за 6 місяців 2019 року отримало
доходів на суму  7173,6 тис. грн. при плані 7853,4 тис. грн., в тім числі:

  

Рядок  001/1 „Надходження  від  медичного  обслуговування  населення
„зеленого  списку”  –  кошти,  отримані  від  Національної  служби  здоров’я
України  по  „зеленому  списку”  в  сумі  4476,5  тис.  грн.  при  плані
4490,0 тис. грн.  
Рядок  001/2 „Надходження  від  медичного  обслуговування  населення
„червоного списку”  – кошти,  отримані  від Національної  служби здоров’я
України  по  „червоному  списку”  в  сумі  278,8  тис.  грн.  при  плані
280,0  тис.  грн.  сума  визначена  шляхом  множення  кількості
не задекларованих пацієнтів по вікових категоріях на вартість однієї послуги
120 грн./ 12 міс. = 10,00 грн. на одного. З квітня місяця кошти по „червоному
списку” не надавалися.  
Рядок  008  „Доходи  з  місцевого  бюджету”  за  комплексною програмою
розвитку  Комунального  некомерційного   підприємства  „Оржицький
центр первинної  медико-санітарної  допомоги” на 2019-2021 роки  – це
профінансовані  кошти  місцевого  бюджету  в  сумі  1071,2  тис.  грн.  при
кошторисі 1729,7 тис. грн., в т.ч. інші субвенції сільських та селищних рад –



кошторис – 755,7 тис. грн., профінансовано – 380,1 тис. грн.

Рядок  009 „Інші  доходи” –  план   1353,7   тис.  грн.,  надійшло  –
1347,1 тис. грн., в тім числі:

- 0,3 тис. грн. – надходження за оренду приміщень;
-1331,7  тис.  грн.  –  благодійні  надходження   від  Світового  банку

(інформаційні бланки, наклейки, тощо);
- 15,7  тис. грн.  – ПММ надходження. 

Рядок  010 „Усього   доходів”  становить   7173,6  тис.  грн.  при  плані
7853,4 тис. грн.

ВИТРАТИ

Витрати підприємства складаються з:

Рядок  012 „Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар” –
при  плані  199,5  тис.  грн.  витрати  становлять  195,4  тис.  грн.,  з  них:
на  придбання  паливо-мастильних  матеріалів  –  136,1  тис.  грн.,  запасних
частин  до  автомобілів  –  1,6  тис.  грн.,  придбання  господарчих,  миючих
засобів, канцелярських товарів, передплата журналів – 15,7 тис. грн.
Рядок 013 „Медикаменти та перев’язувальні  матеріали” –  при  плані
297,5 тис. грн. видатки склади 161,9 тис. грн.
Рядок  014 „Витрати  на  послуги” –  при  плані  68,6  тис.  грн.  видатки
становлять  67,1  тис.  грн.  (оплата  послуг  зв’язку,  оплата  інтернет  послуг,
обслуговування програмного забезпечення,  тощо).                            
Рядок  015   „Витрати  на  комунальні  послуги  та  енергоносії” –
це  кошти   місцевого  бюджету,  кошторис  на  6  місяців  1132,5  тис.  грн.,
профінансовано 663,2 тис. грн., з них кошти сільських та селищних рад –
308,4 тис. грн., профінансовано 123,1 тис. грн., в т.ч.: 

Рядок 015/1 „Теплопостачання”  –  кошторис – 218,3 тис. грн., видатки –
185,4 тис. грн.;
Рядок 015/2 „Водопостачання і водовідведення” – кошторис – 2,3 тис. грн.,
видатки – 0,7 тис. грн.;
Рядок  015/3 „Електроенергія” –  кошторис  –  152,7  тис.  грн.,  видатки  –
101,3 тис. грн.;
Рядок  015/4 „Природний  газ”  –  кошторис  –  756,0  тис.  грн.,  витрати  –
374,1 тис. грн.;
Рядок  015/5 „Інші  енергоносії”  –  кошторис  –  3,2  тис.  грн.,  витрати  –
1,7 тис. грн.
Рядок 016 „Витрати на оплату праці”  за 2 квартали 2019 року  склали
3768,6 тис. грн. (90,5 зайнятих посад), при плані 3772,6 тис. грн. 
Рядок 017 „Відрахування на соціальні заходи”,  нарахування на заробітну
плату за 2 квартали  –  781,7 тис.  грн. при плані 830,0 тис.  грн.  Процент
відрахувань склав менше 22 відсотків,  так  як у 1 кварталі  виплачувалась
вихідна допомога, на яку відсотки не нараховуються.  
Капітальні  видатки за  2  квартал склали 649,5 тис.  грн.,  за  6 місяців
1296,7 тис. грн., в т.ч.:



Рядок  019/1  „Придбання  основних  засобів”  на  суму  1296,7  тис.  грн.  –
це обладнання Світового банку, надане для первинної допомоги.

Рядок  020 „Інші   витрати” –  кошторис  129,7  тис.  грн.,  виконання
43,7  тис.  грн.,  з  них  соціальне  забезпечення  –  план  103,5  тис.  грн.  –
це  кошти,   надані  сільськими  та  селищними  радами  на  оплату
амбулаторного  безкоштовного  та  пільгового  лікування  різних  категорій
населення, виконання 43,7 тис. грн.
Рядок 022 „Усього  витрати”  за 2 квартал становить  3418,9 тис. грн. при
плані 3429,0 тис. грн., за 6 місяців витрати склали 6978,3 тис. грн. при плані
7727,1 тис. грн.

ФІНАНСОВІ  РЕЗУЛЬТАТИ

Рядок 023 „Фінансовий  результат  від  діяльності”  за 2 квартал склали
101,6  тис. грн., за 1,2 квартали результат складає 195,3 тис. грн. Залишок
коштів з попереднього кварталу використовуються на потреби підприємства
в наступному кварталі.
Рядок 027 „Розвиток підприємства” – 0 тис. грн.
Рядок 028  „Резервний фонд”  – 0 тис. грн.

Крім того, Рядок 034  „Штатна чисельність” станом на 01.07.2019 року
становить 121,25 посад. 

Головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства 
„Оржицький центр первинної  
медико-санітарної  допомоги”                                               Григорій ВОРОНА 




