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

 за 4 квартал 2020 року.

ДОХОДИ.

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

квартали 2020 року отримало  доходів на суму  16427,1 тис.грн. при плані 17865,9

тис.грн., що складає 92,0  відсотки до плану, в тім числі:

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

від Національної служби здоров”я  України  за  4 квартали в сумі 10988,3 тис.грн.

при плані 11000,0 тис.грн., що становить   99,9  відсотки до 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 4 квартали

в сумі 2652,7 тис. грн. при плані   2743,9 тис.грн, в т.ч. інші субвенції сільських та

селищних рад –  план –  1313,9  тис.грн.,  профінансовано  -  1272,9  тис.грн.,  що

становить  96,9  відсотків до плану.

Рядок 1040 «Інші доходи» - план на  4 квартали -  4122,0  тис. грн., надійшло –

2786,1  тис.грн.,  в тім числі:

 від оренди – 1,9 тис.грн.,

благодійні  надходження  –  2449,7  тис.грн.  /821,1  тис.грн.  –  телемедичне

обладнання для амбулаторій, 749,6 тис.грн. – комп’ютерна техніка, 234,7 тис.грн.-

кардіограф,  112,0  тис.грн.  -  грошові  кошти,  14,9  тис  грн.-  канцприладдя,  0,7

тис.грн. – бланки лікарняних листів, 1,0 тис.грн.-захисні окуляри, 5,4 тис.грн. –

медикаменти, надані за рахунок резервного фонду/, 498,4 тис.грн. – автомобіль

DUSTER,  11,9 тис.грн.- ліки та вироби медичного призначення.

Інші  доходи  –  334,5  тис.грн.,  з  них  325,6  тис.грн.  –вакцина,  медикаменти  та

лікарські  засоби,  надані  централізовано,  та   8,9  тис.грн.  –  паливо-мастильні

матеріали від фізичних осіб. 

ВИДАТКИ.

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за 4 квартали 2020 року склали  8667,0

тис.грн.  (86  зайнятих  посад),  при  плані  9200  тис.грн.,   що  становить  94,2

відсотки до плану.

Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» -      видатки  за 4 квартали склали  

 1807,9 тис.грн.  при плані  2024,0 тис.грн.,  89,3  відсотки до плану. 



Рядок 1070 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - за 4 квартал при 

плані  585,0 тис.грн.   витрати становлять 549,1 тис.грн., тобто  93,9 відсотки.

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - при  плані 910,0

тис.грн.  видатки  склали 881,5 тис.грн.,   96,9 відсотки до плану.

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  при плані 650,0 тис.грн. видатки становлять 650,0 

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

програмного забезпечення,  тощо), що складає 100  відсотків до плану.                    

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

місцевого бюджету, план  на 12 місяців – 925,0 тис.грн., профінансовано 881,6 

тис.грн, що на 43,4 тис.грн. менше  плану /з них кошти сільських рад – план 25,0 

тис.грн., в тім числі 5,0 тис.грн. передбачено Онішківською сільською радою, з 

них 4,0 тис.грн. на оплату теплопостачання і 1,0 тис.грн. на оплату електроенергіїї

для Онішківського ФАПу та 20,0 тис.грн. Вишневою сільською радою 

заплановано на оплату електричного опалення Вишневої АЗПСМ./

Профінансовано 20,0 тис.грн. на оплату електроенергії.

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –кошторис -195,0 тис.грн., видатки -

190,6 тис.грн., що на 4,4 тис.грн. менше плану,

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – кошторис -15,0 

тис.грн., видатки –14,0 тис.грн., що на  1,0 тис.грн. менше плану,

Рядок 1123 «Оплата електроенергії»–кошторис – 201,0 тис.грн., видатки-199,2 

тис.грн., що на  1,8  тис.грн. менше плану,

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– кошторис – 500,0 тис.грн., витрати -   

465,4 тис.грн., що на 34,6 тис.грн. менше планових призначень, 

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – кошторис- 14,0 тис.грн., витрати-12,4

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

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

віднесені  до  заходів  розвитку» -   заплановано  на  4  квартали  25  тис.грн.,

використано -  0,8 тис.грн., 3,2 відсотки.

Рядок 1150 «Соціальне забезпечення (Пільгові  ліки)» -  це кошти сільських та
селищних  рад,   при  плані  136,5  тис.грн.   видатки   склали  111,1  тис.грн,   що
складає  81,4 відсотки до плану. Амбулаторне лікування надавалось категоріям
населення,  які     відповідно  до  Постанови  КМУ  від  17.08.98р.  №1303  «Про
впорядкування  безоплатного  та  пільгового  відпуску  лікарських  засобів  за
рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за
певними  категоріями  захворювань»   потребують   постійного  вартісного
лікування. 
Рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - видатки  за 4 квартали 2020 року

склали  2823,2  тис.грн.  до  плану  3020,0  тис.грн.,  93,5  відсотки.  Надійшло  12



комплектів телемедицини для амбулаторій на суму 821,1 тис.грн. та комп’ютерної

техніки  на  суму  744,1  тис.грн.,  кардіограф  –  234,7  тис.грн.,  498,4  тис.грн.  –

автомобіль  DUSTER,   придбано  2  гематологічних  аналізатори  на  суму  518,1

тис.грн. та холодильник для Яблунівського ФАПу на суму 6,8 тис.грн.          

Рядок  1190 «Усього   доходів»  - сума доходів за 4 квартали 2020 року складає

16427,4  при  плані  17865,9  тис.грн,  що  складає   92,0  відсотки  планових

призначень.

Рядок 1200 «Усього  видатків» - 16397,6 тис.грн. при плані 17496,5 тис.грн.,  що

на  складає  93,7  відсотки до плану.

Рядок  1210 «Фінансовий результат» становить  29,5 тис.грн. Частина видатків

проводилась за рахунок залишку коштів на початок року.

 ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ.

Рядок 5010 «Середня кількість штатних працівників» за 4 квартали 2020 року

складає 92,0 одиниці, 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» - 51 од.,
Рядок 5060 «Молодший медичний персонал» - 10 од.,
Рядок 5070 «Інший персонал» - 13 од.

Рядок  5080  «Фонд  оплати  праці»  -  за  4  квартали  2020  року  складає  8667,0
тис.грн. при плані 9200,0 тис.грн., що складає  94,2 відсотки до плану.

Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника» за
4 квартали 2020 року  складає   7,9 тис.грн. при плані  7,9 тис.грн.

Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає. 

                  Головний лікар                                      Григорій   ВОРОНА


