
 

 ПРОЄКТ 

 

 

 

ОРЖИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
10  листопада 2021 року                                                                                                     № 3 

 
Про погодження  Фінансового плану 
КНП «Оржицький центр первинної 
медико-санітарної допомоги» на 2022 рік  

 

 Відповідно до пункту 4 частини «а» статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу України, розпорядження Кабінету 

Міністрів України «Про схвалення Концепції реформи фінансування системи охорони 

здоров’я» від 30 листопада 2016 р. № 1013-р, Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану (медичних) комунальних некомерційних підприємств 

Оржицької cелищної ради Полтавської області, затвердженого рішенням п'ятої сесії 

Оржицької селищної ради восьмого скликання від 19.02.2021 №7, заслухавши інформацію 

директора Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Ворони Г.В. про погодження Фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2022 рік, з метою забезпечення належного функціонування 

підприємства виконавчий комітет Оржицької селищної ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Інформацію директора Комунального некомерційного підприємства 

«Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» Ворони Г.В. про погодження 

Фінансового плану Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр 

первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік взяти до відома. 

2. Погодити Фінансовий план комунального некомерційного підприємства 

«Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» на 2022 рік, що додається. 

3. Винести на затвердження сесії Оржицької селищної ради Фінансовий план 

Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної медико-

санітарної допомоги» на 2022 рік. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Яковенка В.І. 

 

 

Селищний голова                                                                                  Олена СИДОРЕНКО 
 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснювальна записка 

до  Фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр 

первинної медико – санітарної допомоги» на 2022 рік. 

 

 

Мережа комунального некомерційного  підприємства «Оржицький центр первинної 

медико – санітарної допомоги» складається з  10 амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини та 18 фельдшерсько – акушерських пунктів. Кількість штатних посад по КНП 

"Оржицький центр  первинної медико-санітарної допомоги» становить 100,25 одиниць, 

зайнятих посад станом на 01.11.2021 року – 75,5 одиниць, в тім числі: 

Лікарі                                     -  штат  -  18,25   од., зайнятих – 12,0  од.; 

середній медперсонал         -   штат  -   49,5 од, зайнятих – 38,75 од.; 

молодший  медперсонал     -   штат  -   6,75 од., зайнятих – 6,25 од; 

інший персонал                    -  штат  -  25,75 од., зайнятих – 16,5 од. 

На даний момент немає медичних працівників у Несеноіржавецькому, Тимківському, 

Черевківському ФАПах  та в Новооржицькій амбулаторії.  

 

  РОЗДІЛ 1.  ФОРМУВАННЯ   ФІНАНСОВИХ  РЕЗУЛЬТАТІВ 

  ДОХОДИ 

Станом на 01.11.2021 року лікарями Комунального некомерційного підприємства 

"Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги»  задекларовано 17,0 тисяч 

пацієнтів. Виходячи з даної кількості декларацій та підвищення капітаційної ставки на 135 

грн., підприємство у 2022  році планує отримати доходів в сумі  28502,0 тис.грн., в тім числі: 

- від Національної служби здоров”я  України в сумі  14800,0 тис.грн. за надання 

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою, вакцинацією від гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом, супровід і лікування хворих 

на туберкульоз, 

-з місцевого бюджету за Комплексною програмою розвитку КНП «Оржицький 

ЦПМСД на 2021-2023 роки» -  1300,0 тис. грн.,   

           -   інші доходи» - 12402,0  тис. грн.,  в тім числі: 

-   2,0 тис. грн. - надходження за оренду приміщень; 

- 400,0 тис.грн. - благодійні надходження  /канцприладдя, матеріали, пробірки, тести, 

медикаменти, паливо-мастильні матеріали від фізичних осіб, тощо/, 

- 12000,0 тис.грн. – інші надходження /централізовані: вакцина, в т.ч. проти COVID-

19, тести на COVID-19,  пробірки, ліки від гепатиту, медичні бланки; відшкодування 

енергоносіїв та інше/.  

 

 

 

 

ВИДАТКИ 
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Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки на 2022 рік передбачено в сумі 11450,0 

тис.грн. на 75,5 зайнятих посади, в тім числі кошти Оржицької громади в сумі 465,0 тис.грн. 

на доплати працівникам амбулаторій та ФАПів з врахуванням мінімальної заробітної плати в 

розмірі 6500 грн. з 1 січня та 6700 грн. з 1 жовтня 2022 року. 

Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - 22 відсотки на заробітну плату в розмірі 

2519,0 тис.грн., з них кошти громади – 88,0 тис.грн.  

Рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» -   план 638,5 тис. грн., в 

тім числі на придбання паливо-мастильних матеріалів, запасних частин до автомобілів, 

придбання господарчих, канцелярських товарів, миючих засобів,   м’якого інвентарю,    

засобів індивідуального захисту,  передплата журналів та інше, в тім числі кошти громади -

50 тис.грн. 

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»  передбачено в сумі 12347,0 

тис.грн.,  з них кошти громади -  47,0 тис.грн., кошти НСЗУ – 436,4 тис.грн., централізовані 

та благодійні надходження – 11863,6 тис.грн.  

Рядок 1100 «Оплата послуг» - 420,0 тис.грн. (оплата послуг зв’язку, інтернет послуг, 

обслуговування програмного забезпечення, повірка медичного обладнання, відновлення 

газопостачання, тощо).     

Рядок 1120  « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - передбачено кошти  в 

сумі 760,0 тис.грн., в т.ч. кошти НСЗУ – 120,0 тис.грн., відшкодування енергоносіїв – 40 

тис.грн.,  кошти громади – 600,0 тис.грн. Видатки на енергоносії   в тім числі.: 

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» – 50,0 тис.грн.,  

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – 2,0 тис.грн.,  

Рядок 1123 «Оплата електроенергії» – 135,0 тис.грн., 

Рядок 1124 «Оплата природного газу» – 567,0 тис.грн.,  

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» –  6,0 тис.грн. 

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

віднесені до заходів розвитку» -  видатки  заплановані в сумі 20,0 тис.грн. 

Рядок 1150 «Соціальне забезпечення (Пільгові ліки)» - це кошти місцевої громади на 

оплату амбулаторного безкоштовного та пільгового лікування різних категорій населення 

відповідно до Постанови КМУ №1303 від 17 серпня 1998 року передбачені в сумі 50,0 

тис.грн. 

Рядок 1160 «Придбання основного капіталу» - видатки  плануються в сумі 240,0 

тис.грн.  

Рядок 1170 «Інші видатки»   -    оплата    податків   передбачена   в   сумі 20,0  тис.грн.  

Рядок 1190 «Усього  доходів» - заплановано отримати доходів за 2022 рік  в сумі  

28502,0 тис.грн. 

Рядок 1200 «Усього  видатків» - сума видатків на рік передбачена в розмірі 28464,5  

тис.грн. 

           Рядок 1210 «Фінансовий результат», як різниця між доходами та видатками,     

становить  37,5 тис. грн. 
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РОЗДІЛ 5. ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. 

 

Рядок 5010  «Середня     кількість  працівників  (штатних працівників, зовнішніх 

сумісників та працівників , що працюють за цивільно-правовими договорами)»   на   2022  

рік  передбачається  87 одиниць, в тім числі: 

Рядок 5020 «Керівник» - 1 од., 

Рядок 5030 «Лікарі» - 12 од., з них 9 штатних.,3  зовнішніх сумісника, 

Рядок 5040 «Адміністративно – управлінський персонал» - 8 од., з них 6 штатних, 2 

зовнішніх сумісника, 

Рядок 5050 «Середній медичний персонал» - 43 од.,в тім числі 1 зовнішній сумісник, 

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

Рядок 5070 «Інший персонал» - 13 од., в тім числі 3 зовнішніх сумісника. 

 

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» на 2022 рік  - 11450,0 тис.грн. 

Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника»  на 2022 

рік заплановано в розмірі  11,0  тис.грн. (11450,0  тис.грн./87 од./12 місяців). 

Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає.  

 

 

 

 

 

Директор КНП «Оржицький центр  

первинної медико-санітарної допомоги»                                               Григорій ВОРОНА 

 


