
  
 

          
 
 
 
 
 

ОРЖИЦЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 
31 жовтня 2022 року                                                                                                          №2   
 
Про затвердження Звіту про 
виконання Фінансового плану 
КНП «Оржицький центр первинної 
медико-санітарної  допомоги»    за   
ІІІ квартал та  9 місяців 2022 року. 
 

 Відповідно до статті 28 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 року № 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 року №7, заслухавши звіт 

директора Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Ворони Г.В. про виконання фінансового плану 

Комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної медико-

санітарної допомоги» за ІІІ квартал та 9 місяців 2022 року, виконавчий комітет 

Оржицької селищної ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

 
 

            1. Затвердити Звіт про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної медико-санітарної 

допомоги»   за   ІІІ  квартал  та  9  місяців  2022 року, що додається. 

           2.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного 

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

 

 

 

Селищний голова                                                                                     Олена СИДОРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна  записка 

до Звіту про виконання  фінансового плану комунального некомерційного  підприємства 

«Оржицький центр первинної  медико–санітарної допомоги» за ІІІ квартал та 9  місяців 

2022 року 

        

  ДОХОДИ. 

        КНП "Оржицький центр первинної медико-санітарної допомоги» отримало доходів   

за ІІІ квартал 2022 року  на суму  4287,0 тис.грн. при плані  6188,2  тис.грн., що становить   

69,2  відсотки до плану. За 9 місяців 2022 року доходів отримано на суму 15331,4 тис.грн. 

при плані 19678,0 тис.грн., що складає  77,9   відсотків до плану, в тім числі: 

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

Національної служби здоров’я  України за ІІІ квартал  в сумі  3211,4  тис.грн. при плані 

4000,0 тис.грн., що становить  80.3  відсотки до плану. Всього за 9 місяців поточного 

року від НСЗУ отримано 10840,6 тис.грн. при плані  12000,0 тис.грн., в тім числі  за 

надання медичних послуг, пов’язаних з первинною медичною допомогою – 9603,0 

тис.грн., вакцинацією від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом- 1181,9 тис.грн., супровід і лікування хворих на туберкульоз- 55,7 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 2022-2024 роки»  - це профінансовані кошти місцевого бюджету 

за ІІІ квартал  в сумі 187,2 тис.грн. при плані  87,7 тис.грн., за 9 місяців 2022 року в сумі 

970,0 тис.грн. при плані 1376,5 тис.грн., що становить 70,5 відсотки до плану. 

 Рядок 1040 «Інші доходи» - план на  ІІІ квартал  – 2100,5 тис.грн., надійшло – 888,4 

тис.грн., план 9 місяців  – 6301,5 тис.грн., надходження – 3520,8 тис.грн.,    в тім числі: 

- від оренди –  1,1 тис.грн., 

- благодійні надходження – 200,4 тис.грн., в тім числі  паливо-мастильні матеріали 

від  фізичних осіб  - 1,8 тис.грн., глюкометри – 3,2 тис.грн., медикаменти, деззасоби, 

вироби медичного призначення  -  195,4  тис.грн.,  

-     інші надходження  –  3319,3 тис.грн., з них: 

- централізовані надходження – 2626,6 тис.грн., в т.ч. вакцина – 93,6 тис.грн,  

вакцина проти коронавірусу – 2290,4 тис.грн., тести на ковід – 84,5 тис.грн., ліки від 

коронавірусу – 16,0 тис.грн., інші ліки та  вироби медичного призначення  – 142,1 

тис.грн., 

- гуманітарна допомога – 692,7 тис.грн.  / з  ДОЗ – 669,2 тис.грн., від Благодійного 

фонду  «Повір у себе» – 23,5 тис.грн./ 

 

ВИДАТКИ. 

Рядок 1050 «Заробітна плата» - видатки за ІІІ квартал в сумі  2776,4 тис.грн. при  плані 

2950,0 тис.грн., (65,5 зайнятих посад),  що складає  94,1   відсотки до плану. За 9 місяців 

видатки становлять 8133,0 тис.грн. при плані 8650,0 тис.грн., тобто 94,0 відсотки до 

плану. 

 По коштах місцевого бюджету : план на ІІІ квартал – немає, використано –  45,4 тис.грн.,  

план на 9 місяців – 163,9 тис.грн., видатки – 110,8 тис.грн. 

По коштах  НСЗУ:   план на ІІІ квартал – 2950,0 тис.грн., видатки -   2731,0  тис.грн.,  

план на 9 місяців – 8486,1 тис.грн., видатки – 8022,2 тис.грн. 

Рядок 1060 «Нарахування на оплату праці» - видатки  за ІІІ квартал  склали   547,1 

тис.грн.  при плані  640,0 тис.грн., що становить 85,5  відсотки до плану. Видатки  за 9 

місяців  складають 1648,4 тис.грн.  при плані  1910,0 тис.грн., 86,3  відсотки до плану. 



 По коштах місцевого бюджету:  план  на ІІІ  квартал  – немає, використано – 8,2 тис.грн.,  

план на 9 місяців – 36,1 тис.грн., видатки – 20,9 тис.грн.  

По коштах  НСЗУ:  план на ІІІ квартал – 640,0 тис.грн., видатки за ІІІ квартал становлять 

538,9 тис.грн.,  план на 9 місяців – 1873,9 тис.грн., видатки – 1627,5  тис.грн. 

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

180,3 тис.грн.   витрати були в сумі  98,0 тис.грн., що становить 54,3 відсотки до плану. 

За 9 місяців  при плані  458,2 тис.грн. видатки складають  249,0 тис.грн.,  тобто 54,3 

відсотки до плану. 

 По  місцевому бюджету видатки не планувались.  

За кошти НСЗУ придбано паливо-мастильні матеріали на суму 188,5 тис.грн., запасні 

частини до автомобілів – 13,9 тис.грн., миючі засоби – 6,6 тис.грн., вимірювач тиску – 1,1 

тис.грн., бумага  та заправка картриджів – 23,5 тис.грн., кабель живлення, фарба, засоби 

чищення та інше. 

 По благодійних надходженнях на придбання ПММ було  отримано  від фізичних осіб і 

використано коштів  на суму  1,8 тис.грн., також отримано  з ДОЗ глюкометри на суму 

3,2 тис.грн.   По гуманітарних надходженнях  - було отримано пульсоксиметри та   

глюкометри на суму 8,3 тис.грн. 

Рядок 1080 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» -- план ІІІ  кварталу – 2096,7 

тис.грн.,   видатки  -  859,1  тис.грн.,   тобто 41,0 відсоток до плану,  план    на   9   місяців 

– 6203,3 тис.грн., видатки – 3520,9  тис.грн., 56,7 відсотків запланованого. 

За кошти НСЗУ придбано реагенти для аналізаторів, контрольні матеріали для 

аналізаторів, пробірки, тестові смужки для аналізів  та інші матеріали  на суму 61,9 

тис.грн. По  централізованих надходженнях було використано медикаментів  на суму 

2626,6 тис.грн., в т.ч.вакцина – 93,6 тис.грн,  вакцина проти коронавірусу – 2290,4 

тис.грн., тести на ковід – 84,5 тис.грн., ліки від  коронавірусу – 16,0 тис.грн., інші ліки та 

вироби медичного призначення  – 142,1 тис.грн. По благодійних надходженнях 

використано медикаментів, виробів медичного призначення на суму 195,4 тис.грн. 

Із гуманітарної  допомоги було використано медикаментів всього на суму 637,0 тис.грн., 

в  тім числі з  ДОЗ – 613,5 тис.грн./медикаменти, деззасоби – 601,6 тис.грн., тести на 

ковід – 11,9 тис.грн./  та  від  Благодійного  фонду   «Повір у себе»  – 23,5 тис.грн. 

Рядок 1100 «Оплата послуг» -  за ІІІ квартал  при плані 105,0 тис.грн. витрати склали   

109,6 тис.грн., що на 4,6 тис.грн. більше запланованих видатків  на  ІІІ квартал поточного 

року.  За 9 місяців при плані коштів на суму 350,0 тис.грн. видатки становлять     309,4  

тис.грн., що на 40,6 тис.грн. менше плану на 9 місяців. Проводилась оплата послуг 

зв’язку та Інтернет Телеком, оплата Інтернет послуг на суму 42,2 тис.грн., повірка 

медичного обладнання - 8,8 тис.грн., страхування  – 4,3 тис.грн., ТО та обслуговування 

газового обладнання - 128,8 тис.грн., обслуговування програмного забезпечення та 

оплата інших послуг – 125,3 тис.грн. 

Рядок 1120  « Оплата комунальних   послуг   та   енергоносіїв»  -        план на ІІІ квартал - 

 77,7 тис.грн., використано  122,4 тис.грн.,  план на 9 місяців  - 1306,5  тис.грн.,  видатки  

- 840,0   тис.грн., що становить 64,3 відсотки плану.   

 Видатки на оплату електроенергії здійснювались за кошти місцевого бюджету в сумі 

809,8 тис.грн. та за  кошти  НСЗУ на суму 30,2 тис.грн., відшкодування були  в сумі 53,7 

тис. грн.    



Рядок 1121 «Оплата теплопостачання» –  плану  на ІІІ квартал немає, видатки – 50,8 

тис.грн.  План на 9 місяців  -   180,0 тис.грн., видатки становлять 153,9 тис.грн., тобто 

85,5 відсотків  запланованого.  

Рядок 1122 «Оплата водопостачання та водовідведення» – план на ІІІ квартал  - 1,9 

тис.грн., видатки  - 0,6  тис.грн.,  план на 9 місяців  – 5,9 тис.грн., видатки – 3,9 тис.грн.,  

що складає  66,1 відсотки до плану.   

Рядок 1123 «Оплата електроенергії» – план на ІІІ квартал – 30,0 тис.грн., видатки -     

22,9 тис.грн., що на 7,1 тис.грн.  менше запланованого. План на 9  місяців – 235,0 

тис.грн., видатки – 136,7 тис. грн., що на 98,3 тис.грн.  менше  плану. 

  По  коштах  місцевого бюджету на оплату електроенергії на 9 місяців заплановано 165,0 

тис.грн.,  фактично використано   - 106,5  тис.грн. з урахуванням  відшкодувань.  

Кошти НСЗУ: план 9 місяців  -  70,0 тис.грн.,  витрати  -  30,2 тис.грн.  

Рядок 1124 «Оплата природного газу»– план на ІІІ квартал – 43,4 тис.грн., видатки – 46,3 

тис.грн., що на 2,9 тис.грн. більше плану.    План на 9 місяців – 878,2 тис.грн., витрати -   

539,1 тис.грн., що становить 61,4 відсотки планових призначень.   

 За кошти  місцевого бюджету на оплату природного газу  фактично використано 539,1   

тис.грн. проти запланованих 788,2 тис.грн. 

 По коштах  НСЗУ за 9 місяців витрат не було при плані 90,0 тис.грн.  

Рядок 1125 «Оплата інших енергоносіїв» – план на ІІІ квартал – 2,4 тис.грн., витрати – 

1,8  тис.грн., що на 0,6 тис.грн.  менше плану. План 9 місяців – 7,4 тис.грн., видатки 

місцевого бюджету – 6,4 тис.грн., тобто на 1,0 тис.грн. менше запланованого.  

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

до заходів розвитку» -     план коштів НСЗУ на 9 місяців   складає   15,0 тис.грн.,      

видатків  не було. 

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

плані на ІІІ квартал 10,0 тис.грн. видатки становлять  11,2 тис.грн., що на 1,2 тис.грн. 

більше запланованих призначень.  На 9 місяців на пільгове лікування заплановано  30,0 

тис.грн., видатки склали 28,5 тис.грн., тобто 95,0 відсотків.   Амбулаторне лікування 

надається 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» - придбано електрокардіограф для 

Оржицької амбулаторії на суму 49,8 тис.грн. при запланованих коштах на 9 місяців у 

сумі  240,0 тис.грн. З гуманітарної допомоги надійшло 2 ноутбуки на суму 45,5 тис.грн. 

для Оржицької та Чевельчанської амбулаторій. 

Рядок 1170 «Інші видатки» та рядок 1171 «Інші поточні видатки»  - план на ІІІ квартал 

складає 5,0 тис.грн., видатки -  1,7 тис.грн., що на 3,3 тис.грн. менше плану. План  на 9  

місяців – 20,0 тис.грн., використано кошти в сумі 16,7 тис.грн., що становить 83,5 

відсотки  запланованих видатків на 9 місяців поточного року. 

Рядок 1190 «Усього  доходів» - за ІІІ квартал 2022 року доходів надійшло на суму 4287,0  

тис.грн. при плані 6188,2 тис.грн., що становить 69,2 відсотки до планових призначень. 

За 9 місяців доходів надійшло в сумі 15331,4  тис.грн. при плані 19678,0 тис.грн., тобто 

77,9 відсотків запланованого. 



Рядок 1200 «Усього  видатків» - видатки за  ІІІ квартал становлять 4622,8  тис.грн. при  

плані 6149,7 тис.грн.,    тобто 75,1 відсотки до плану. Сума видатків за 9 місяців  складає   

14843,2   тис.грн. при плані 19183,0  тис.грн.,  77,3 віцдсотки до плану.   

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

квартал 2022 року фактично становить  мінус 335,8  тис.грн., що означає перевищення 

видатків над доходом за ІІІ квартал.   За 9 місяців поточного року фінансовий результат 

складає  488,2 тис.грн. при запланованому 495,0 тис.грн. 

 

 ДАНІ ПРО ПЕРСОНАЛ ТА ОПЛАТА ПРАЦІ. 

Рядок 5010 «Середня кількість працівників» - за ІІІ квартал поточного року середня 

кількість всіх працівників складає 76 одиниць при плані 79 одиниць, що становить 96,2 

відсотки запланованого. За 9 місяців 2022 року запланована середня кількість  

працівників становить   82,5 одиниць,  фактична кількість  - 75,5 одиниць, що складає 

91,5 відсотки до запланованої  кількості, в тім числі: 

Рядок 5020 «Керівник» - 1 од. 

Рядок 5030 «Лікарі» - 9,5 од. 

Рядок 5040 «Адміністративно –управлінський персонал» - 7 од. 

Рядок 5050 «Середній медичний персонал» - 43 од. 

Рядок 5060 «Молодший медичний персонал» - 7 од. 

Рядок 5070 «Інший персонал» - 8 од. 

 

Рядок 5080 «Фонд оплати праці» - за ІІІ квартал 2022 року  фонд оплати праці становить 

2776,4 тис.грн. при плані  2950,0  тис.грн., 94,1 відсотки до запланованих видатків на ІІІ 

квартал.  За 9 місяців 2022 року фонд оплати праці складає 8133,0 тис.грн. при плані 

8650,0 тис.грн., тобто 94,0 відсотки  до плану на 9 місяців 2022 року. 

 

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

квартал поточного року при плані 12,4 тис.грн. середньомісячні витрати на оплату праці 

одного працівника становлять 12,2 тис.грн., що на  0,2 тис.грн. менше запланованих 

витрат. За 9 місяців 2022 року при   плані 11,6 тис.грн.  фактичні видатки на оплату праці  

одного  працівника  склали 12,0 тис.грн., що на 0,4 тис.грн. більше запланованих витрат.   

 

 Рядок 5100 «Заборгованість за заробітною  платою»  - немає. 

 

 
Директор КНП «Оржицький центр  

первинної медико-санітарної   допомоги»                                              Григорій ВОРОНА 

 

 


