
Проект
Попередній
Уточнений х
Зміни

зробити позначку "Х"
Рік            2019 Коди

Назва підприємства   за ЄДРПОУ 38345331

Організаційно-правова форма  Комунальне підприємство за КОПФГ 430
Територія        Оржицький район за КОАТУУ 5323655100
Орган державного управління       за СПОДУ
Галузь       Охорона здоров"я за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності    за КВЕД  86.10
Одиниця виміру 
Форма власності    Комунальна

Середньооблікова кількість штатних працівників 95 Стандарти звітності П(с)БОУ

Місцезнаходження     Стандарти звітності МСФЗ

Телефон     05357-91374
Прізвище та ініціали керівника       Ворона Г.В.

Найменування показника Код рядка

У тому числі за кварталами планового року

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7

I. Формування фінансових результатів

Доходи 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 1010
Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки 1020                            - 
Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у т.ч.: 1030                            - 

1031                     376,4                   624,5                      289,7 

Інші доходи, у т.ч.: 1040                 683,4                     670,3                      189,9 
дохід від операційної оренди активів 1041                        3,2                     0,3                         0,3                       0,3                          2,3 
дохід від реалізації необоротних активів 1042                            - 
благодійні надходження 1043 681,6 650,0 995,0 167,6

Комунальнет некомерційне підприємство 
"Оржицький центр первинної медико-санітарної 
допомоги"

37700, Полтавська область, смт Оржиця, 
вул.Центральна,1А

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2019 рік

Плановий рік  
(усього)

 10 120,0  2 380,0  2 390,0  2 750,0  2 600,0 

Комплексна програма розвитку комунального некомерційного підприємства 
"Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги" на 2019-2021 роки  2 643,9  1 353,3 

 2 558,9  1 015,3 

 2 494,2 



Найменування показника Код рядка

У тому числі за кварталами планового року

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7

Плановий рік  
(усього)

інші надходження 1044                      61,5 1,5 20,0 20,0 20,0

Видатки

Заробітна плата 1050
Нарахування на оплату праці 1060               (396,0)                   (434,0)                 (430,8)                     (419,0)
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 1070                  (473,5)               (145,0)                     (54,5)                 (127,0)                     (147,0)
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 1080                  (317,5)               (166,0)                   (131,5)                   (20,0)                              - 
Продукти харчування 1090                            - 
Оплата послуг (крім комунальних) 1100                  (400,0)                 (38,0)                     (30,6)                 (110,0)                     (221,4)
Видатки на відрядження 1110                            -                         -                             -                           -                              - 
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т.ч.: 1120               (993,1)                     (45,0)                     (1,0)                     (208,7)

Оплата теплопостачання 1121                  (355,0)               (218,3)                             -                           -                     (136,7)
Оплата водопостачання та водовідведення 1122                      (4,3)                   (2,3)                             -                           -                         (2,0)
Оплата електроенергії 1123                  (222,7)               (107,7)                     (45,0)                           -                       (70,0)

Оплата природного газу 1124                  (661,6)               (661,6)                             -                           -                              - 
Оплата інших енергоносіїв 1125                      (4,2)                   (3,2)                             -                     (1,0)                              - 
Оплата енергосервісу 1126                            -                         -                             -                           -                              - 

1130                      (3,5)                         -                             -                           -                         (3,5)

Соціальне забезпечення  (Пенсії і допомоги) 1140                            -                         -                             -                           -                              - 
Соціальне забезпечення (Пільгові ліки) 1150                  (123,1)                 (85,2)                     (18,3)                   (5,60)                       (14,0)
Придбання основного капіталу 1160                              - 
Інші видатки, у т.ч. 1170                    (50,7)                   (3,2)                     (23,0)                     (8,0)                       (16,5)

Назва 1171                              - 
Резервний фонд 1180                            - 
Усього доходів 1190
Усього видатків 1200
Фінансовий результат 1210                 790,2                     727,2                      140,3 

                                                     
Сплата податків та зборів до Державного бюджету України (податкові платежі) 2010
Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі) 2020
Інші податки, збори та платежі на користь держави 2030
Податкова заборгованість 2040

III. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 3010                            -                         -                             -                           -                              - 

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 3011

 (7 640,0)  (1 800,0)  (1 972,6)  (1 958,2)  (1 909,2)
 (1 679,8)

 (1 247,8)

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку

 15 322,8  4 416,7  3 436,7  4 389,8  3 079,6 
 (11 935,9)  (3 626,5)  (2 709,5)  (2 660,6)  (2 939,3)

 3 386,9  1 729,2 



Найменування показника Код рядка

У тому числі за кварталами планового року

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7

Плановий рік  
(усього)

Капітальні інвестиції, у т.ч.: 3020               (647,2)                   (649,5)                     (140,3)
капітальне будівництво 3021
придбання (виготовлення) основних засобів 3022               (647,2)                   (649,5)                       (72,0)
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 3023                            - 
придбання (створення) нематеріальних активів 3024                            - 

3025                            - 

капітальний ремонт 3026                  (218,3)                         -                             -                 (150,0)                       (68,3)
Вартість основних засобів 3030

IV. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4010

кредити 4011
позики 4012
депозити 4013

Інші надходження 4020

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 4030

кредити 4031

позики 4032
депозити 4033

Інші витрати 4040

V. Дані про персонал та оплата праці

5010                         98               104,00                     93,00                   94,00                      99,00 

Керівник 5020                           1                   1,00                       1,00                     1,00                        1,00 
Лікарі 5030                         11                 11,00                     11,00                   10,00                      11,00 
Адміністративно-управлінський персонал 5040                           6                   6,00                       6,00                     6,00                        6,00 
Середній медичний персонал 5050                         56                 60,00                     53,00                   54,00                      56,00 
Молодший медичний персонал 5060                         10                   9,00                     10,00                   10,00                      10,00 
Інший персонал 5070                         14                 17,00                     12,00                   13,00                      15,00 

Фонд оплати праці: 5080

Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника: 5090                      (6,5)                   (5,8)                       (7,1)                     (6,9)                         (6,4)

Заборгованість за заробітною платою, у т.ч.: 5100                        -                             -                             -                           -                              - 

Керівник 5110                            -                         -                             -                           -                              - 

 (2 962,2)  (1 525,2)

 (2 743,9)  (1 375,2)

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 
засобів

Середня кількість працівників (штатних працівників, зовнішніх сумісників та 
працівників, що працюють за цивільно-правовими договорами), у т.ч.:

 (7 640,0)  (1 800,0)  (1 972,6)  (1 958,2)  (1 909,2)



Найменування показника Код рядка

У тому числі за кварталами планового року

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7

Плановий рік  
(усього)

Лікарі 5120                            -                         -                             -                           -                              - 
Адміністративно-управлінський персонал 5130                            -                         -                             -                           -                              - 
Середній медичний персонал 5140                            -                         -                             -                           -                              - 
Молодший медичний персонал 5150                            -                         -                             -                           -                              - 

Інший персонал 5160                            -                         -                             -                           -                              - 

Григорій ВОРОНА

                                (посада)          (ім'я, прізвище)    

Головний лікар Комунального некомерційного підприємства "Оржицький центр 
первинної  медико-санітарної допомоги"


