
Пояснювальна записка 

до  Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Оржицький центр первинної медико–санітарної допомоги» 

 за 1 півріччя 2021 року. 
 

                                                     ДОХОДИ. 

 

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

півріччя 2021 року отримало  доходів на суму 9052,6 тис.грн. при плані 9707,5 

тис.грн., що складає   93,2  відсотки до плану, в тім числі: 

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

від Національної служби здоров”я  України  за  1 півріччя в сумі 5996,5 тис.грн. 

при плані  6040,0 тис.грн., що становить   99,3  відсотки до плану. Кошти від 

НСЗУ отримані за надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною 

допомогою – 5963,8 тис.грн., вакцинацією від гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом - 28,5 тис.грн., супровід і лікування 

хворих на туберкульоз – 4,2 тис.грн., 

Рядок 1030 «Дохід з місцевого бюджету» за цільовими програмами, в тім числі 

рядок 1031 « Комплексна програма розвитку комунального некомерційного 

підприємства «Оржицький ЦПМСД на 2021-2023 роки»  - це профінансовані 

кошти місцевого бюджету за 1 півріччя  в сумі 1089,4  тис. грн. при плані   1576,5 

тис.грн, що становить  69,1  відсотків до плану. Кошти профінансовано по 

Оржицькій ТГ – 751,5 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 338,0 тис.грн. 

Рядок 1040 «Інші доходи» - план на  1 півріччя  - 2091,0  тис. грн., надійшло – 

1966,7  тис.грн.,  в тім числі: 

- від оренди – 0,8 тис.грн., 

- благодійні надходження – 46,6 тис.грн. / паливо-мастильні матеріали від  

фізичних осіб -21,4 тис.грн., пробірки для забору біометричного матеріалу – 

25,2 тис.грн./,  

- інші надходження  – 1919,3 тис.грн., з них: 

 

-  бланки лікарняних листів -0,1 тис. грн.,  

-  відшкодування енергоносіїв– 36,4 тис.грн.,     

- централізовані надходження – 1882,8 тис.грн., в т.ч. вакцина-80,6 тис.грн, 

вакцина проти коронавірусу - 1133,0 тис.грн., тести на ковід - 419,4 тис.грн., 

ліки від гепатиту  та інші - 249,8 тис.грн. 

 

 

 



ВИДАТКИ. 

 

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за 1 півріччя 2021 року склали  5016,9 

тис.грн. (83,25 зайнятих посади), при плані 5037,3 тис.грн.,  що складає 99,6   

відсотки до плану, в т.ч. кошти місцевого бюджету :план -276,7 тис.грн., 

використано – 258,1 тис.грн. Видатки по Оржицькій ТГ -191,4 тис.грн., по 

Новооржицькій ТГ – 66,7 тис.грн. 

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

 1071,0 тис.грн.  при плані  1075,1 тис.грн.,  99,6  відсотків до плану, в т.ч. кошти 

місцевого бюджету :план –47,8 тис.грн., використано – 44,1 тис.грн., в тім числі 

по Оржицькій ТГ – 34,6 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 9,5 тис.грн. 

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

при плані  288,6 тис.грн.   витрати становлять 242,0 тис.грн., тобто 83,8 відсотки.  

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

2067,0 тис.грн.  видатки  склали 1974,5 тис.грн.,   95,5 відсотки до плану, в т.ч. 

отримані централізовано тести на ковід – 419,4 тис.грн., централізована вакцина – 

1213,6 тис.грн., ліки - 249,8 тис.грн., кошти місцевого бюджету : план – 47,0 

тис.грн., використано – 45,2 тис.грн., з них по Оржицькій ТГ – 32,2 тис.грн., по 

Новооржицькій ТГ – 13,0 тис.грн. 

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  при плані 231,7 тис.грн. видатки за 6 місяців 

становлять 222,3 тис.грн. (оплата послуг зв’язку, оплата інтернет послуг, 

обслуговування програмного забезпечення,  тощо), що складає 95,9 відсотки до 

плану. 

 Рядок 1120  « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -  план  на 6 місяців 

– 1076,0 тис.грн., профінансовано 638,8 тис.грн, що становить 59,3 відсотки до  

плану. Видатки по Оржицькій ТГ -379,1 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 211,3 

тис.грн. 

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –план -206,3 тис.грн., видатки -118,5 

тис.грн., що складає 57,5 відсотки до плану. 

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – план – 13,5 тис.грн., 

видатки – 1,9 тис.грн., що складає   14,0  відсотків до плану. 

Рядок 1123 «Оплата електроенергії»– план – 276,8 тис.грн., видатки- 160,1 тис. 

грн., що складає 57,8 відсотки до  плану. 

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– план – 570,4 тис.грн., витрати -   355,9 

тис.грн., що становить 62,3 відсотки  менше планових призначень,  

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – план  - 9,0 тис.грн., витрати -    2,4  

тис.грн, що нскладає 26,6 відсотків до  плану. 



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

віднесені до заходів розвитку» - видатки  не планувались. 

Рядок 1140 «Соціальне забезпечення (Пільгові ліки)» - це кошти місцевого 

бюджету,  при плані 64,0 тис.грн.  видатки  склали 46,3 тис.грн, тобто 72,3 

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 – 20,7 тис.грн., по Новооржицькій ТГ -25,6 тис.грн. 

Рядок 1150 «Інші поточні видатки»  - план  12,0 тис.грн., видатки – 11,6  

тис.грн., відсоток виконання – 96,7. 

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

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

9052,6 тис.грн. при плані 9707,5 тис.грн., що становить  93,2 відсотки планових 

призначень. 

Рядок 1200 «Усього  видатків» - 9223,4 тис.грн. при плані 9851,7 тис.грн.,  що  

складає  93,6  відсотки до плану. 

Рядок 1210 «Фінансовий результат» від’ємний  і становить 170,8 тис.грн., тобто  

частина видатків проводилась за рахунок залишку коштів на початок року. 

 

 ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. 

Рядок 5010 «Середня кількість штатних працівників» за 1 півріччя 2021 року 

складає 89,0 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» - 48 од., 

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

Рядок 5070 «Інший персонал» - 13 од. 

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» - за 1 півріччя 2021 року видатки на оплату 

праці складають  5016,9 тис.грн. при плані 5037,3 тис.грн., тобто 99,6 відсотки до 

плану. 

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

1 півріччя 2021 року фактично  складають   9,4 тис.грн. при плані  9,4  тис.грн. 

Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає.  

 

 

 

     Селищний голова                                                                      Олена СИДОРЕНКО 


