
Пояснювальна записка 

до  Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Оржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» 

 за 1 квартал 2021 року. 
 

ДОХОДИ. 

 

КНП "Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» за 1 

квартал 2021 року отримало  доходів на суму  4095,2 тис.грн. при плані 4623,9 

тис.грн., що складає   88,6  відсотків до плану, в тім числі: 

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

від Національної служби здоров”я  України  за  1 квартал в сумі 2986,4 тис.грн. 

при плані на квартал 3000,0 тис.грн., що становить   99,5  відсотків до плану. 

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

рядок 1031 за Комплексною програмою розвитку КНП «Оржицький ЦПМСД 

на 2021-2023 роки»  - це профінансовані кошти місцевого бюджету за 1 квартал  в 

сумі 509,6 тис. грн. при плані   993,4 тис.грн, що становить  51,3  відсотки до 

плану. Кошти профінансовано по Оржицькій ТГ – 308,0 тис.грн., по 

Новооржицькій ТГ – 201,6 тис.грн. 

Рядок 1040 «Інші доходи» - план на  1 квартал -  630,5  тис. грн., надійшло – 599,2  

тис.грн.,  в тім числі: 

 від оренди – 0 тис.грн., 

благодійні надходження – 27,9 тис.грн. / паливо-мастильні матеріали від фізичних 

осіб -16,7 тис.грн., пробірки для забору біометричного матеріалу – 11,2 тис.грн./,  

Інші доходи – 571,3 тис.грн., з них централізовані надходження -551,4 тис.грн., в 

т.ч. вакцина-31,2 тис.грн, вакцина від коронавірусу-100,7 тис.грн., тести на ковід-

419,4 тис.грн., бланки лікарняних листів -0,1 тис.грн.,  та інші /відшкодування/– 

19,9 тис.грн.     

 

ВИДАТКИ. 

 

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за 1 квартал 2021 року склали  2544,6 

тис.грн. (87 зайнятих посади), при плані 2550,0 тис.грн.,  що складає 99,8   

відсотків до плану, в т.ч. кошти місцевого бюджету :план -155 тис.грн., 

використано – 153,3 тис.грн. Видатки по Оржицькій ТГ -103,3 тис.грн., по 

Новооржицькій ТГ – 50,0 тис.грн. 

 

 



Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» -      видатки  за 1 квартал склали   

 535,5 тис.грн.  при плані  540,0 тис.грн.,  99,2  відсотки до плану, в т.ч. кошти 

місцевого бюджету :план – 28,9 тис.грн., використано – 26,0 тис.грн., в тім числі 

по Оржицькій ТГ – 18,8 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 7,2 тис.грн. 

 Рядок 1070 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - за 1 квартал при 

плані  103,0 тис.грн.   витрати становлять 81,0 тис.грн., тобто 78,6 відсотків.  

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»     -  при  плані 662,5 

тис.грн.  видатки  склали 586,6 тис.грн.,   88,5 відсотки до плану, в т.ч. кошти 

місцевого бюджету : план - 30,5 тис.грн., використано – 12,3 тис.грн., з них по 

Оржицькій ТГ – 9,1 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 3,2 тис.грн. 

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  при плані 151,7 тис.грн. видатки становлять 77,8 

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

програмного забезпечення,  тощо), що складає 51,3 відсотки до плану.Видатки 

проводились за рахунок коштів НСЗУ.     

                  

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

місцевого бюджету, план  на 3 місяці – 642,3 тис.грн., профінансовано 308,8 

тис.грн, що на 333,5 тис.грн.менше плану. Видатки по Оржицькій ТГ -172,7 

тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 121,1 тис.грн. 

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –кошторис -120,3 тис.грн., видатки -

51,8 тис.грн., що на 68,5 тис.грн. менше  плану, 

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – кошторис – 2,5 

тис.грн., видатки – 1,3 тис.грн., що на  1,2 тис.грн. менше плану, 

Рядок 1123 «Оплата електроенергії»–кошторис – 143,4 тис.грн., видатки-65,8 

тис.грн., що на  77,6  тис.грн. менше плану, 

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– кошторис – 374,6 тис.грн., витрати -   

188,5 тис.грн., що на  186,1 тис.грн. менше планових призначень,  

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – кошторис  - 1,5 тис.грн., витрати -    

1,4  тис.грн, що на 0,1 тис.грн. менше  плану. 

 

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

віднесені до заходів розвитку» - видатки  не планувались. 

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

бюджету,  при плані 40,0 тис.грн.  видатки  склали 24,1 тис.грн, тобто 60,2 

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. Кошти використано 

по Оржицькій ТГ - 4,1 тис.грн., по Новооржицькій ТГ -20,0 тис.грн. 

Рядок 1160 «Придбання основного капіталу» -  видатки  не планувались. 

   Рядок 1190 «Усього  доходів» - сума доходів за 1 квартал 2021 року складає 

4095,2 тис.грн. при плані 4623,9 тис.грн., що становить  88,6 відсотків планових 

призначень. 

Рядок 1200 «Усього  видатків» - 4160,1 тис.грн. при плані 4691,5 тис.грн.,  що  

складає  88,7  відсотків до плану. 

Рядок 1210 «Фінансовий результат» від*ємний  і становить 67,6 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 1 квартал 2021 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» - 49 од., 

Рядок 5060 «Молодший медичний персонал» - 10 од., 

Рядок 5070 «Інший персонал» - 15 од. 

 

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» - за 1 квартал  2021 року складає 2544,6 

тис.грн. при плані 2550,0 тис.грн., що складає  99,8 відсотки до плану. 

 

Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника» за 

1 квартал 2021 року  складає   9,2 тис.грн. при плані  9,2  тис.грн. 

 

Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає.  

 

 

 
 

                  Головний лікар                                      Григорій   ВОРОНА 
 

 


