
 

ПОГОДЖЕНО _________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(найменування органу, який розглянув фінплан)
 ______________________________________________
М.П.               посада, ПІП, дата, підпис              

Додаток 1
до Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання Фінансового  плану Комунального 
некомерційного підприємства „Оржицький центр 
первинної медико-санітарної допомоги”

_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
(найменування органу, з яким погоджено фінплан)
_______________________________________________

Затверджено________________________________
_
________________________________________________________
посада, ПІП керівника органу управління підприємства
________________________________________________________

______________________________________________
М.П.                           посада, ПІП, дата, підпис          

М.П.               посада, ПІП, дата, підпис              
Розглянуто __________________________________
_____________________________________________
     посада, ПІП керівника органу управління підприємства
________________________________________________________

М.П.                                    посада, ПІП, дата, підпис         

Підприємство:  Комунальне некомерційне підприємство „Оржицький центр первинної 
медико-санітарної допомоги”
Організаційно-правова форма:  Комунальне некомерційне підприємство 
Територія:  Полтавська область,  смт Оржиця 
Вид економічної діяльності:  КВЕД 86.10  
Одиниця  виміру: тис. грн.
Форма власності: Комунальна власність
Чисельність працівників: 94
Місцезнаходження:  вул.  Центральна, 1 А, смт Оржиця Оржицького району                     
Полтавської області
Телефон  (05357) 9-12-91
Прізвище та ініціали керівника: Ворона Г.В.

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 РІК
Основні фінансові показники підприємства

 

Код
рядка

Плано-
вий рік
(усього)

в тім числі

1 2 3 4

1. Формування прибутку підприємства

Доходи      
Дохід (виручка) від реалізації продукції       
(товарів, робіт, послуг), у тому числі: 001 9770,0 2380,0 2390,0 2500,0 2500,0
надходження від медичного обслуговування
населення "зеленого списку" 001/1 9490,0 2100,0 2390,0 2500,0 2500,0
надходження від медичного обслуговування
населення "червоного списку" 001/2 280,0 280,0 0 0 0
Податок на додану вартість 002 0 0 0 0 0
Акцизний збір 003 0 0 0 0 0
Інші вирахування з доходу 004 0 0 0 0 0
Чистий дохід (виручка) від реалізації 
продукції продукції(товарів, робіт, послуг) 005 0 0 0 0 0
Інші операційні доходи 006 0 0 0 0 0
Дохід від участі в капіталі 007 0 0 0 0 0



Доходи з місцевого бюджету за 
Комплексною Програмою розвитку 008 2394,2 1353,3 376,4 619,5 45,0
Інші доходи, в т.ч.: 009 2141,8 683,4 670,3 765,3 22,8
- від здачі приміщень в оренду 009/1 1,2 0,3 0,3 0,3 0,3
- від багодійних надходжень 009/2 2079,1 681,6 650,0 745,0 2,5
- інші надходження 009/3 61,5 1,5 20,0 20,0 20,0
Усього доходів 010 14306,0 4416,7 3436,7 3884,8 2567,8
Витрати  
Собівартість реалізованої продукції 
(товарів, робіт та послуг) 011 0 0 0 0 0
Витрати на предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар, в т.ч.: 012 371,5 145,0 54,5 77,0 95,0
- господарчі, канцелярські товари, інвентар 012/1 116,5 31,0 27,5 28,0 30,0
- ремонт, запасні частини до транспортних 
засобів 012/2 23,0 2,0 1,0 10,0 10,0
- паливо-мастильні матеріали 012/3 222,0 112,0 26,0 34,0 50,0
- поточний ремонт 012/4 10,0 0 0 5,0 5,0
Витрати на медикаменти та перевязувальні 
засоби 013 362,5 166,0 131,5 25,0 40,0
Витрати на послуги (страхування, зв’язок, 
вивіз побутових відходів, техогляди, 
нагляди, тощо) 014 148,6 38,0 30,6 40,0 40,0
Витрати на компослуги та енергоносії,         
у т.ч.: 015 1 222,5 1017,5 115,0 45,0 45,0
- на теплопостачання 015/1 218,3 218,3 0 0 0
- на водопостачання та водовідведення 015/2 2,3 2,3 0 0 0
- на електроенергію 015/3 152,7 107,7 45,0 0 0
- на природний газ 015/4 846,0 686,0 70,0 45,0 45,0
- на інші енергоносії 015/5 3,2 3,2 0 0 0
Витрати на оплату праці 016 7 630,8 1800 1972,6 1958,2 1900,0
Відрахування на соціальні заходи 017 1678,8 396,0 434,0 430,8 418,0
Амортизація 018 0 0 0 0 0
Капітальні видатки всього, в т.ч.: 019 2590,9 647,2 649,5 1294,2 0
Придбання основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів 019/1 2440,9 647,2 649,5 1144,2 0
Капітальний ремонт 019/2 150 0 0 150 0
Модернізація, модифікація, дообладнання, 
реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 019/3 0 0 0 0 0
Капітальне будівництво 019/4 0 0 0 0 0
Інші витрати (відрядження, курси, податки, 
штрафи, пеня, збори, тощо)  020 157,7 88,4 41,3 8,0 20,0
Податок на прибуток від звичайної 
діяльності 021 0 0 0 0 0
Усього витрати 022 14168,8 4298,1 3429,0 3883,7 2558,0
Фінансові  результати діяльності
Фінансовий результат від звичайної 
діяльності від оподаткування 023 137,2 118,6 7,7 1,1 9,8
Чистий прибуток/збиток, у т.ч.: 024 0 0 0 0 0
- прибуток 024/1 0 0 0 0 0
- збиток 024/2 0 0 0 0 0

2. Розподіл чистого прибутку

Відрахування частини прибутку 
до бюджету 025 0 0 0 0 0



Залишок нерозподіленого прибутку 
минулих періодів 026 0 0 0 0 0
Розвиток підприємства 027 0 0 0 0 0
Резервний фонд 028 0 0 0 0 0
Інші фонди 029 0 0 0 0 0
Залишок нерозподіленого прибутку 030 0 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 0
- податок на прибуток від звичайної 
діяльності 031/1 0 0 0 0 0
Внески до державних цільових фондів, 
у т.ч.: 032 0 0 0 0 0
- внески до Пенсійного фонду 032/1 0 0 0 0 0
- внески до фондів соціального страхування 032/2 0 0 0 0 0
- військовий збір 032/3 0 0 0 0 0
Інші обов’язкові платежі, у т.ч.: 033 0 0 0 0 0
- податки та збори 033/1 0 0 0 0 0
- інші платежі 033/2 0 0 0 0 0
 

          
Головний лікар                                             Г.В.Ворона                            



                                          

Пояснювальна записка
до  Фінансового плану Коммунального   некомерційного  підприємства

„Оржицький    центр первинної  медико-санітарної  допомоги” 
 на 2019 рік” (нова редакція)

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”  у 2019   році  планує  отримати
доходів на суму  14306,0 тис. грн., в тім числі: 

Рядок  001/1 „Надходження  від  медичного  обслуговування  населення
„зеленого списку” – кошти, що надходять від Національної служби здоров’я
України  по  „зеленому  списку”  в  сумі  9490,0  тис.  грн.  Сума  визначена
шляхом  множення  кількості  наданих  послуг  (декларацій)  по  вікових
категоріях на вартість однієї послуги 370 грн./ 12 міс. = 30,83 грн.; 
рядок  001/2 „Надходження  від  медичного  обслуговування  населення
„червоного  списку”  –  кошти,  що  надходять  від  Національної  служби
здоров’я   України  по  „червоному  списку”  в  сумі  280,0  тис.  грн.  Сума
визначена  шляхом  множення  кількості  наданих  послуг  (декларацій)
по вікових категоріях на вартість однієї послуги 120 грн./ 12 міс. = 10,00 грн.
на одного. З квітня місяця такі кошти не надаються. 
Рядок 008 „Доходи з місцевого бюджету” – це кошти місцевого бюджету
за  Комплексною  програмою  розвитку Комунального  некомерційного
підприємства „Оржицький центр первинної  медико-санітарної  допомоги”
на 2019   в сумі 2394,2 тис. грн., в т.ч. інші субвенції сільських та селищних
рад – 930,2 тис. грн.



Рядок 009 „Інші доходи” – 2141,8  тис. грн., в тім числі:

- 1,2 тис. грн. – надходження за оренду приміщень;
-  2079,1  тис.  грн.  –  благодійні  надходження,  з  них  обладнання

Світового  банку  в  сумі  681,6 тис. грн.,  отримане  в 1 кварталі, обладнання
Світового банку в сумі 150,0 тис.  грн. і  автомобільна сума 500 тис.  грн.,
отримані  у  2  кварталі  та  комп’ютерне  обладнання  для  ФАПів
на  суму 745  тис.  грн.  (18  комп’ютерів,  2  МФП,  18  принтерів),  отримане
у липні місяці поточного року;  

- 61,5  тис. грн.  – паливо-мастильні матеріали та інше;
Рядок 010 „Усього  доходів”  становить  14306,0 тис. грн.

ВИТРАТИ

Витрати установи складаються з:
Рядок  012 „Предмети,  матеріали,  обладнання  та  інвентар” –
371,5  тис.  грн.,  з  них  на  придбання  паливо-мастильних  матеріалів  –
222,0  тис.  грн.,  ремонт  та  придбання  запасних  частин  до  автомобілів  –
23,0  тис.  грн.,  придбання  господарчих  матеріалів,  миючих  засобів,
канцелярських  товарів,  передплата  журналів  –  116,5  тис.  грн.,  поточний
ремонт – 10,0 тис. грн.
Рядок 013 „Медикаменти та перев’язувальні матеріали” – 362,5 тис. грн.,
з них кошти сільських та селищних рад – 188,9 тис. грн.
Рядок  014 „Витрати  на  послуги” –  заплановано  видатки  в  сумі
148,6  тис.  грн.  (оплата  послуг  зв’язку,  оплата  інтернет  послуг,
обслуговування  програмного  забезпечення,  повірка  і  ремонт  медичного
обслуговування, страхування автомобілів, водіїв, медперсоналу, тощо).
Рядок  015   „Витрати  на  комунальні  послуги  та  енергоносії” –
кошти,  передбачені  Комплексною  програмою  розвитку  Комунального
некомерційного   підприємства  „Оржицький  центр  первинної   медико-
санітарної  допомоги”  на 2019  рік, в сумі 1222,5 тис. грн.,  з них кошти
сільських та селищних рад – 308,4 тис. грн., в т.ч.:

Рядок 015/1 „Теплопостачання”  – 218,3 тис. грн., з них кошти сільських
та селищних рад – 32,3 тис. грн.;
Рядок 015/2 „Водопостачання і водовідведення” – 2,3 тис. грн.;
Рядок  015/3 „Електроенергія” –  152,7  тис.  грн.,  з  них  кошти  сільських
та селищних рад – 35,9 тис. грн.;
Рядок  015/4 „Природний  газ” –  846,0  тис.  грн.,  з  них  кошти  сільських
та селищних рад – 240,2 тис. грн.; 
Рядок 015/5 „Інші енергоносії” – 3,2 тис. грн. (тверді побутові відходи).
Рядок 016 „Витрати на оплату праці”  передбачені в сумі 7630,8 тис. грн.
(90,75  зайнятих  посад),  з  них  кошти сільських   та  селищних  рад  –
60,8 тис. грн.   
Рядок 017 „Відрахування на соціальні заходи”,  нарахування на заробітну
плату  в  розмірі  22  відсотки  від  нарахованої  плати  1678,8  тис.  грн.,
з них кошти сільських  та селищних рад – 13,4 тис. грн. 



   

Капітальні видатки підприємства заплановано в розмірі 2590,9 тис. грн.:

Рядок  019/1  „Придбання  основних  засобів”  –  це  обладнання  Світового
банку надане для первинної допомоги в сумі на суму 2040,9,2 тис. грн. , та
кошти з обласного бюджету в сумі 400,0 тис.грн. на придбання аналізаторів
крові.
Рядок  019/2  „Капітальний  ремонт»-  кошти  сільських  рад,  виділені  на
капремонт  Савинського  ФАПу  (50  тис.грн.)  та  Чутівської  АЗПСМ  (150
тис.грн.) 
Рядок  020 „Інші   витрати” – 157,7  тис.  грн.,  в  т.ч.   кошти,   надані
сільськими та селищними радами на оплату амбулаторного безкоштовного
та пільгового лікування різних категорій населення в розмірі 103,5 тис. грн.
Рядок 022 „Усього  витрати”  становить  14168,8 тис. грн.

ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Рядок  023 „Фінансовий   результат  від  діяльності” –  це різниця між
надходженнями та видатками в сумі 137,2 тис. грн.
Рядок 027 „Розвиток підприємства” – 0 тис. грн.
Рядок 028  „Резервний фонд”  – 0 тис. грн.

Головний лікар Комунального 
некомерційного підприємства 
„Оржицький центр первинної  
медико-санітарної  допомоги”                                                   Ворона Г.В.




