
 

 

Пояснювальна записка 

до Звіту про виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Оржицький 

центр первинної медико–санітарної допомоги» за 4 квартал та за 2021 рік 

         ДОХОДИ. 

        КНП "Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» за 4 квартал 2021 року 

отримало  доходів на суму  6907,5 тис.грн. при плані 6593,5  тис.грн., 104,8 відсотки до 

плану, за 12 місяців 2021 року -  на суму 24037,9 тис.грн. при плані 24348,4  тис.грн., що 

складає   98,7  відсотки до плану, в тім числі: 

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

Національної служби здоров”я  України  за  4 квартал в сумі 3267,0 тис.грн. при плані  3280,0 

тис.грн., що становить  99,6  відсотків до плану,  за 12 місяців 2021  року – 12377,6 тис.грн. 

при плані 12400,0 тис.грн., 99,8  відсотків до плану. Кошти від НСЗУ отримані за надання 

медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою – 11662,1 тис.грн., 

вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом – 

698,2 тис.грн., супровід і лікування хворих на туберкульоз – 17,3 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 4 квартал в 

сумі 735,8 тис.грн. при плані 303,0 тис.грн., за 12 місяців -   в сумі 2116,4  тис. грн. при плані   

2116,4 тис.грн, що становить  100,0  відсотків до плану, в тім числі по Оржицькій ТГ – 1760,7 

тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 355,7 тис.грн. 

 

Рядок 1040 «Інші доходи» - план на 4 квартал – 3010,5 тис.грн., надійшло –2904,7 тис.грн., 

план на 12 місяців – 9832,0  тис. грн., надійшло за 12  місяців всього– 9543,9  тис.грн.,  в тім 

числі: 

- від оренди – 1,9 тис.грн., 

- благодійні надходження – 101,0 тис.грн. / паливо-мастильні матеріали від  фізичних осіб -

29,3 тис.грн., пробірки для забору біометричного матеріалу – 32,2 тис.грн., передано 

обладнання від Благодійного фонду «Баришівська зернова компанія» на суму 39,5 

тис.грн.,  

- інші надходження  – 9441,0 тис.грн., з них: 

-  бланки лікарняних листів - 0,7 тис. грн.,  

-  відшкодування Оржицького ТЦСО – 6,7 тис.грн., 

-  обладнання Оржицького ТЦСО – 399,8 тис.грн., 

- відшкодування енергоносіїв– 91,9 тис.грн.,     

- централізовані надходження – 8941,9 тис.грн., в т.ч. вакцина-165,6 тис.грн, вакцина проти 

грипу – 23,4 тис.грн., вакцина проти коронавірусу – 7772,9 тис.грн., шпріци для вакцини 

– 21,1 тис.грн., маски – 227,8 тис.грн., тести на ковід – 472,3 тис.грн., ліки від гепатиту  та 

інші - 258,8 тис.грн. 
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ВИДАТКИ. 

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за 4 квартал склали 25 76,0 тис.грн. при  плані 

2594,7 тис.грн., за 12 місяців 2021 року -  9 960,8 тис.грн. (78,0 зайнятих посад), при плані 

10000,0 тис.грн.,  що складає 99,6   відсотки до плану, в т.ч. кошти місцевого бюджету :план 

12 місяців– 444,1 тис.грн., використано – 444,0 тис.грн. Видатки по Оржицькій ТГ за рік  -  

377,3тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 66,7 тис.грн. По коштах  НСЗУ видатки за рік склали  

9506,3 тис.грн.  

Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» -      видатки  за 4 квартал  склали   546,2 тис.грн.  

при плані  550,9 тис.грн.,  за 12 місяців 2021 року – 2120,4 тис.грн. при плані 2130,0 тис.грн., 

99,5  відсотки до плану, в т.ч. кошти місцевого бюджету : план 12 місяців  –78,8 тис.грн., 

використано – 78,3 тис.грн., в тім числі по Оржицькій ТГ – 68,8 тис.грн., по Новооржицькій 

ТГ – 9,5 тис.грн. По коштах  НСЗУ видатки за рік становлять 2040,9 тис.грн.  

 Рядок 1070 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - за 4 квартал  при плані  155,6 

тис.грн.   витрати становлять 169,0 тис.грн., за 12 місяців  – 497,7 тис.грн. при плані  629,7 

тис.грн., тобто 79,0 відсотків. Витрати місцевого бюджету за 12 місяців становлять 79,1 

тис.грн. при плані 79,1 тис.грн. Кошти використано повністю. Крім цього, витрачено 

благодійно наданого бензину на суму 29,3 тис.грн., бланків лікарняних листів на суму 0,7 

тис.грн. та переданого  з Оржицького ТЦСО дрібного інвентарю на суму 3,3 тис.грн. 

Видатки по НСЗУ за рік - 385,3 тис.грн.Придбавались запасні частини до автомобілів -30,0 

тис.грн., ПММ -340,0 тис.грн.,будівельні матеріали – 4,3 тис.грн., виговлені нові печатки, 

штампи – 5,0 тис.грн.,придбання тонерів – 7,4 тис.грн.,електролічильників – 3,0 тис.грн. та 

інше. 

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»     -   план видатків  за 4 квартал – 

2445,0 тис.грн.  видатки  -  2448,5 тис.грн.,   на 12   місяців план  - 9105,0 тис.грн., видатки – 

9102,4 тис.грн., тобто 99,9 відсотків до плану. Кошти НСЗУ – 48,8 тис.грн. По коштах 

місцевого бюджету : план – 80,0 тис.грн., використано – 79,6 тис.грн., з них по Оржицькій ТГ 

– 66,6 тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 13,0 тис.грн. Також витрати були по благодійно 

отриманих пробірки на суму 32,2 тис.грн. та  централізованих надходженнях на суму 8941,9 

тис.грн., з них : вакцина-165,6 тис.грн, вакцина проти грипу – 23,4 тис.грн., вакцина проти 

коронавірусу – 7772,9 тис.грн., шприци для вакцини – 21,1 тис.грн., маски – 227,8 тис.грн., 

тести на ковід – 472,3 тис.грн., ліки від гепатиту  та інші - 258,8 тис.грн.  По даному коду 

придбавались реагенти для аналізаторів – 26,0 тис.грн., контрольні матеріали для 

аналізаторів -31,0 тис.грн.,швидкісні тести -31,0 тис.грн., дезинфікуючі засоби 10,0 тис.грн., 

спирт, медичні матеріали – 24,0тис.грн. та інше.  

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  при плані на 4 квартал 240,0 тис.грн. видатки склали 152,4 

тис.грн.,   план на 12 місяців – 701,7 тис.грн., видатки  за 12 місяців - 457,2 тис.грн. (оплата за 

оренду приміщень -36,0 тис.грн., оплата послуг зв’язку та Інтернет Телеком – 21,6 тис.грн., 

повірка медичного обладнання -30,0 тис.грн., оплата Інтернет послуг-34,2 тис.грн., ТО 

газорозподільчих систем – 151,1 тис.грн., обслуговування програмного забезпечення – 72,1 

тис.грн.,  страхування водіїв, автотранспорту- 6,1 тис.грн., тощо), що складає  65,2 відсотки 
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до плану. Витрати по НСЗУ -388,6 тис.грн. По коштах місцевого бюджету Оржицької ТГ : 

план – 68,6 тис.грн., використано – 68,6 тис.грн., відсоток – 100,0.  

 Рядок 1120  « Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» -  план  на 4 квартал  – 209,4 

тис.грн., використано 611,6 тис.грн,  план 12 місяців – 1411,9 тис.грн., видатки  - 1375,4 

тис.грн., що становить 97,4 відсотки до  плану. Видатки по НСЗУ проводились на оплату 

електроенергії в сумі 33,9 тис.грн.  Були відшкодування по енергоносіях на суму 74,5тис.грн. 

Видатки по місцевому бюджету склали 1267,0 тис.грн., з них по Оржицькій ТГ – 1047,1 

тис.грн., по Новооржицькій ТГ – 219,9 тис.грн. 

Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –план на 12 місяців -   301,4 тис.грн., видатки -301,4 

тис.грн., що складає 100,0 відсотків до плану. 

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – план 12 місяців  – 14,5 тис.грн., 

видатки – 7,0 тис.грн., що складає   48,3  відсотки до плану. 

Рядок 1123 «Оплата електроенергії»– план 12 місяців – 334,8 тис.грн., видатки- 307,5 тис. 

грн., що складає 91,8 відсотки до  плану. 

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– план 12 місяців– 748,7 тис.грн., витрати -   748,6 

тис.грн., що становить 99,9 відсотків планових призначень,  

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – план 12 місяців – 12,5 тис.грн., витрати -    10,9  

тис.грн, що складає 87,2 відсотки до  плану. 

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

заходів розвитку» -     план 12 місяців –    18,0 тис.грн.,      видатки по НСЗУ – 8,0 тис.грн. 

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

плані на 4квартал 15,0 тис.грн. видатки склали 30,2 тис.грн., за  12 місяців при плані 94,0 

тис.грн.  видатки  склали 89,1 тис.грн, тобто 94,8 відсотків 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 – 59,7 тис.грн., по Новооржицькій ТГ -  29,4 тис.грн. 

Рядок 1150 «Інші поточні видатки»  - план 12 місяців – 19,0 тис.грн., видатки /ПДВ/– 17,4  

тис.грн., відсоток виконання – 91,6. 

Рядок  1160  «Придбання основного капіталу» - план 12 місяців – 460,0 тис.грн., видатки 

склали 451,0 тис.грн., відсоток виконання – 98,0.  У  3 кварталі було придбано ноутбук на 

суму  15,0  тис.грн, у 4 кварталі благодійно надійшло обладнання  від Благодійного фонду 

«Баришівська зернова компанія» на суму 39,5 тис.грн. та отримано від Оржицького ТЦСО 

обладнання на суму 396,5 тис.грн. 

 Рядок 1190 «Усього  доходів» -  доходів за 4 квартал 2021 року надійшло 6907,5 тис.грн. при 

плані 6593,5 тис.грн., що складає 104,8 відсотки до плану. Сума доходів за 12 місяців 2021 

року 24037,9 тис.грн. при плані 24348,4 тис.грн., що становить  98,7 відсотків планових 

призначень. 
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Рядок 1200 «Усього  видатків» - сума видатків за 4 квартал становить 6980,4 тис.грн. при 

плані 6670,7 тис.грн., тобто 104,6 відсотки до плану. Сума видатків  за 12 місяців 2021 року 

складає 24079,4 тис.грн. при плані 24569,3 тис.грн.,  що  складає  98,0 відсотків до плану. 

Рядок 1210 «Фінансовий результат», як різниця між доходами і видатками, за 4 квартал 

2021 року від*ємний і фактично становить 72,9 тис.грн., за 12 місяців 2021 року – від*ємний 

і складає 41,5 тис.грн. Від*ємний залишок пояснюється тим, що видатки були здійснені за 

рахунок залишку коштів на початок року. 

 

 

 ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. 

Рядок 5010 «Середня кількість штатних працівників» за 4 місяці план - 84 одиниць, 

фактично – 84 одиниці, 100,0 відсотків до плану, за 12 місяців 2021 року план -  88,0 

одиниць, фактично – 85,0 одиниць, що становить 96,6 відсотків до плану,  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» - 46 од., 

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

Рядок 5070 «Інший персонал» - 12 од. 

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» - за 4 квартал видатки 2567,0 тис.грн. при плані 2594,7 

тис.грн., за 12 місяців 2021 року видатки на оплату праці склали  9960,8 тис.грн. при плані 

10000,0 тис.грн., тобто 99,6 відсотків  до плану. 

Рядок 5090 «Середньомісячні витрати на оплату праці одного працівника» за 4 квартал 

фактично склали 10,2 тис.грн. при  плані 10,3 тис.грн., що складає 99,0 відсотків до плану,   

відповідно за 12 місяців 2021 року середньомісячні витрати на оплату праці на одного 

працівника фактично  склали   9,8 тис.грн. при плані  9,5  тис.грн., тобто 103,2 відсотки до 

плану.  

Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною платою»  - немає. 

 

 
Директор КНП«Оржицький центр  

первинної медико-санітарної допомоги»                                                      Григорій ВОРОНА 

 


