
Пояснювальна записка
до  Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства «Оржицький центр первинної медико–санітарної допомоги»

 за 3 квартал 2019 року.

Комунальне  некомерційне   підприємство  обслуговує населення  району в

кількості  23,5  тис.чол.  На  даний  час  задекларовано  17,5  тисяч  пацієнтів.  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

121,25 одиниць, в т. ч. зайнятих посад – 93,0 одиниці:

Лікарі                                     -  штат  -  26,0   од., зайнятих – 13,0  од.;
середній медперсонал         -   штат  -   58,25 од, зайнятих – 52,25 од.;
молодший  медперсонал     -   штат  -   8,75 од., зайнятих – 7,25 од;
інший персонал                    -  штат  -  28,25 од., зайнятих – 20,5 од.

РОЗДІЛ 1.ФОРМУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РЕЗУЛЬТАТІВ.
ДОХОДИ.

КНП  "Оржицький  центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  за  3

квартал 2019 року отримало  доходів на суму  3400,3 тис.грн. при плані 4389,8

тис.грн., за 9 місяців  2019  року отримало  доходів на суму  9911,7 тис.грн. при

плані 12243,2 тис.грн., що складає 81 відсоток до плану, в тім числі:

рядок 1010 «Доходи(виручка)від реалізації продукції (послуг)” – кошти, отримані

від Національної служби здоров”я  України  за  3 квартал в сумі 2498,3тис.грн.

при плані 2750 тис.грн., за 9 місяців 7253,6 тис.грн. при плані 7520 тис.грн., що на

266,4 тис.грн. менше плану.

Рядок 1030 «Доходи з місцевого бюджету»за цільовою програмою,  в тім числі

рядок 1031 за Комплексною програмою розвитку КНП «Оржицький ЦПМСД

на 2019-2021 роки»  - це профінансовані кошти місцевого бюджету за 3 квартал  в

сумі 644,2 тис. грн. при плані   624,5 тис.грн, за 9 місяців – 1715,4 тис.грн. при

плані 2354,2 тис.грн., в т.ч. інші субвенції сільських та селищних рад – план –

785,2  тис.грн.,  профінансовано   -  460,3  тис.грн.,  що  на  324,9  тис.грн.  менше

запланованого.

Рядок 1040 «Інші доходи» -  план на  3 квартал-  1015,3  тис. грн., надійшло –

257,8 тис.грн.,  план 9 місяців – 2369,0 тис.грн., надійшло за 9 місяців – 1604,9

тис.грн.,  в тім числі:- 0,3 тис. грн. - надходження за оренду приміщень;- 1585,6

тис.грн.  -  благодійні  надходження   від  Світового  банку  /інформаційні  бланки,

наклейки,  обладнання,тощо/,  ноутбуки  для  ФАП,  2  аналізатори  крові;  -   19

тис.грн. – паливо-мастильні матеріали від фізичних осіб. 



ВИДАТКИ.

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за 3 квартал 2019 року склали  1876,7

тис.грн.  (93,0  зайнятих  посад),  при  плані  1958,2  тис.грн.,  за  9  місяців  -5645,3

тис.грн. при плані 5730,8 тис.грн., що складає 98,5 відсотків до плану.

Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці»  - видатки  за 3 квартали склали–

1168,4 тис.грн.  при плані 1260,8 тис.грн. 

Рядок 1070 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - за 3 квартали 

при плані  326,5 тис.грн.   витрати становлять 221,4 тис.грн., що на 105,1 тис.грн. 

менше плану.

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -  при плані 317,5 

тис.грн.  видатки  склали 219,2 тис.грн., що на 98,3 тис.грн. менше плану.

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  при плані 178,6 тис.грн. видатки становлять 144,5 

тис.грн. (оплата послуг зв’язку, оплата інтернет послуг, обслуговування 

програмного забезпечення,  тощо), що на 34,1 тис.грн. менше плану.                     

Рядок 1120  « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - це кошти 

місцевого бюджету, план  на 9 місяців – 1178,5 тис.грн., профінансовано 688,9 

тис.грн, що на 489,6 тис.грн. менше плану /з них кошти сільських та селищних 

рад план 308,4 тис.грн,   профінансовано 131,1 тис.грн./, в т.ч.:

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –кошторис -218,3тис.грн., видатки 

-185,4 тис.грн., що на 32,9 тис.грн. менше плану,

Рядок 1122 «Оплата водопостачання таі водовідведення»–кошторис – 2,3 

тис.грн., видатки – 1,4 тис.грн., що на 0,9 тис.грн. менше плану,

Рядок 1123 «Оплата електроенергії»–кошторис-152,7тис.грн., видатки-125,5 

тис.грн., що на 27,2 тис.грн. менше плану,

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– кошторис-801,0 тис.грн., витрати-374 

тис.грн., що на  427 тис.грн. менше плану,

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – кошторис- 4,2 тис.грн., витрати- 2,6

тис.грн, що на  1,6 тис.грн. менше плану.

Рядок 1130 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не

віднесені до заходів розвитку» -   при плані 34,2 тис.грн.  видатки  склали 1,3

тис.грн.

Рядок  1150 «Соціальне забезпечення (Пільгові  ліки)» -  це кошти сільських та

селищних рад,  при плані 109,1 тис.грн.  видатки  склали 54,6 тис.грн, тобто 49,9

відсотків до плану.

Рядок  1190 «Усього   доходів»  -  доходів  за  3  квартал  3400,3  при плані  4389,8

тис.грн, за 9 місяців -   9911,7 тис. грн. при плані 12243,2 тис.грн., що на  2331,5

тис.грн. менше плану.



Рядок  1200 «Усього   видатків» без  врахування  капітальних  видатків за  3

квартал становить 2462,1 тис.грн. при плані 2705,6 тис.грн., за 9 місяців видатки

склали   8143,6 тис. грн. при плані  9136 тис.грн.,  що на  992,4 тис.грн. менше

плану.

Рядок 1210 «Фінансовий результат» без врахування капітальних видатків за 3

квартал фактично становить 938,2 тис.грн., за 9 місяців  - 1768,1 тис. грн.

РОЗДІЛ 3. ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ.

Капітальні  інвестиції  /рядок  3020/  за  3  квартал  склали  278,4  тис.грн.,  за  9

місяців 1575,1 тис.грн., т.ч.:

Рядок 3022 «Придбання основних засобів» в сумі 1425,3 тис.грн./ 877,7 тис.грн.
-обладнання  Світового  банку,  надане  для  первинної  допомоги,  398  тис.грн.-  2
аналізатори  крові,  придбані    для  Оржицької  та  Круподеринської  АЗПСМ  за
рахунок  коштів  обласного  бюджету,  149,6  тис.грн.  –  ноутбуки  для  ФАПів,
закуплені за кошти державного бюджету/.

Рядок 3026 «Капітальний ремонт» - видатки в сумі  149,8  тис.грн. - це кошти,
надані сільськими радами на проведення капітального ремонту, з них Чутівською
сільською радою на ремонт Чутівської амбулаторії  100 тис.грн.  та Савинською
сільською радою – 49,8 тис.грн. на ремонт Савинського ФАПу.

РОЗДІЛ 5. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.

Рядок 5010 «Середня кількість штатних працівників» за 3 квартали складає 98

одиниць, в тім числі:

Рядок 5020 «Керівник» - 1 од.,
Рядок 5030 «Лікарі» - 11 од.,
Рядок 5040 «Адміністративно –управлінський персонал» - 6 од.,
Рядок 5050 «Середній медичний персонал» - 56 од.,
Рядок 5060 «Молодший медичний персонал» - 10 од.,
Рядок 5070 «Інший персонал» - 14 од.

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» - за 9 місяців 2019 року складає 5645,3 тис.грн.
при плані 5730,8 тис.грн., що становить 98,5 відсотків до плану.
Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника» за
3 квартали 2019 року  складає 6,4 тис.грн.
Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає. 

                  Головний лікар                                      Ворона Г.В.


