
Коли 

Комунальне некомерційне п ідприємство "Ізиславськнй центр 

Підприємство первинної медико-сан ітарно ї д о п о м о г и " Ізяславської районно ї 
ради Хмельницько ї області 

за ЄДРПОУ 38072569 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ І 50 

Територія Ізяславський район за КО АТУ У 6 8 2 2 1 1 0 1 0 0 

Орган державного управління Ізяславська районна рада за СПОДУ 

Галузь Охорона здоров'я за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за К ВЕД 86.21 

Одиниця виміру, тис. грн. Стандарти звітності П(с)БОУ 

Форма власності Комунальна Стандарти звітності МСФЗ 

Середньооблікова кількість штатних працівників 186 

Місцезнаходження ЗОЗОО Хмельницька область м.ізяслав вул.Шевченка, 10 корпус В 

Телефон (03852)2-61-38 

Керівник ' Головний лікар Літвінчук С І <; 

ЗВІТ 
П Р О В И К О Н А Н Н Я Ф І Н А Н С О В О Г О П Л А Н У П І Д П Р И Є М С Т В А 

за І квартал 2019 року 

тис.грн. 

Код 
рядка 

Звітний період (кварта; і, рік) 

Найменування показника 
Код 

рядка план факт 
Р 

виконання. : 
% 

1 -) 6 9 
І. Фінансові результати 
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 4 978,5 4918,1 98,8 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 
комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 

110 587,3 554,4 94,4 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому 
числі: 

120 614,2 362,8 59,1 

Програма покращення надання медичної допомога хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, що отримують 
програмний гемодіаліз та проживають в Ізяславському районі" 

121 54,2 40,6 74,9 

Програма фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення на 2018-2020рр" 

122 560,0 322,2 57,5 І 

Дохід з державного та обласного бюджетів на бюджетну 
програму "Забезпечення медичних заходів окремих державних 
програм та комплексних заходів програмного характеру" 

123 104,0 104,0 100,0 

Централізоване постачання з державного бюджету 
імуннобіологічних препаратів 

124 60,4 190,6 315,6 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 (5 350.7) (5 089.2) 95.1 
Витрати па послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 (210.5) (239,2) І Щ м 
медикаменти та перев 'язувальні матеріали 141 (200,5) (239^) 1 19,3 1 
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 -

продукти хет Ч увашія 143 
господарчі товари та інвентар 144 (10.0) -

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 (17,0) (17,0) 100,0 
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 (587,3) (465;$) 79,3 
Витрати на теплопостачання 161 (148,0) (121.7) 8_2̂ 2_ 
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 (12,0) (9,8) 81.9 і 
Витрати на електроенергію 163 (321,8) (252,1) 78,3 | 
Витрати на природній газ 164 (90,5) (78,0) 86,21 
Витрати на тверде паливо 165 (1 5,0) (4,4) 29,3 
Витрати па оплату праці 170 (3 138,2) (3 185.1) 101,5 і 
Відрахування на соціальні заходи 180 (667,8) (672.4) 100,7 
Витрати по виконанню цільових програм 190 (614.2) (362.8) 59.1 
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги 195 _ -

Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому 
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 
обслуговування тощо) 

200 (30.0) (27,3) 91,0 ! 

Амортизація 210 (84,3) (119,5) 141,8 і 
Інші витрати (розшифрувати) 220 (1,5) (0,0) 1,3 
Адміністративні витрати, утому числі: 230 (974,5) (762,0) 78,2 1 
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 (8.0) (1,2) 15,0 1 
витрати на страхові послуги 232 - -

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 (2,7) (2,7) 100.0 
витрати на службові відрядження 234 (3.0) -

витрати на зв 'язок та інтернет 235 _ 
витрати на оплату праці 236 (768,1) (608,6) 79,2 
відрахування на соціальні заходи 237 (169,0) (131,0) 77,5 ! 
витрати на обслуговування оргтехніки 238 (2.0) (2.0) 100.0 і 
повірксі та ремонт усіх приладів обліку 239 
бланкова продукція 240 (7,0) (7,0) 100,0; 



Код 
рядка • 

Звітний період (квартал, рік) .. і 
Найменування показника 

Код 
рядка • план факт 

виконання. 
% 

1 7. 6 8 9 
обладнання та інші малоцінні предмети 24/ (3,0) (0.9) 30,0 

комп'ютерна техніка 242 (6.0) (6.0) 100.0 
амортизація 250 (1,5) (1,4) 93,3 
інформаційні та нотаріальні послуги 260 (1,5) (0,7) 46,7 

витрати на охорону праці та навчання працівників 261 (2,0) - -

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 262 (0,7) (0,5) 77,1 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: л 290 8,3 36,9 444,9 

дохід від операційної оренди активів 291 3,3 3,2 97.0 
дохід від реалізації необоротних активів 292 - -

дохід від безоплатно отриманих активів 293 5,0 33,7 674,6 
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 (8,30) (33,7) 406,0 і 

II. Елементи опеоаиійних витоат 
Матеріальні затрати 400 (1 458.9) і 1 1 12,2) ш\ 
Витрати на оплату праці 410 (3 906.3) (3 793,7) 97,1 
Відрахування на соціальні заходи 420 (836,8) (803,4) 9.6,0 
Амортизація 430 (85,8) (120.9) 140,9 { 

Інші операційні витрати 440 ( 4 5 ^ 7 (54,8) 119,8 І 

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 ' (6 333,5) (5 885,0) 92,9 

III. Інвестиційна діяльність 
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 31 1,0 249,3 80.2 

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 501 31 1,0 249,3 80,2 

Капітальні інвестиції, УСЬОГО, У ТОМУ ЧИСЛІ: 510 -311.0 (249.3) 80.2 і 
капітальне будівництво 51/ 
придбання (виготовлення) основних засобів 512 -311.0 (249.3) 80.2 
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 513 
придбання (створення) нематеріальних активів 514 
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

515 і 

капітальний ремонт 516 І 
IV. Фінансова діяльність 
Доходи віл Фінансової діяльності за зобов'язаннями, УТ. ч.: 600 10 13 127.8 
кредити 601 
позики 602 
депозити 603 10 13 127.8 
Інші надходження (розшифрувати) 610 
Витоати віл Фінансової діяльності за зобов'язаннями. V т. ч.: 620 (10) (10) 100. (Л 
кредити 62/ ч 
позики 622 
депозити 623 (10) (10) 100.0 1 
Інші витрати (розшифрувати) 630 
Усього доходів 700 6 673.7 6 238.3 .915^ 
Усього витоат 800 (6 654.5) (6 144.3) 92.3 ! 
Резеовний Фонд 850 19.12 94.0 491.8 | 
IV. Іодаткопа інгЬопманія на 1.01 на 1.04 и - -і 
Штатна чисельність працівників 900 193.0 195.5 Г « і о і . з ! 
Первісна вартість основних засобів 910 8 663,9 8 680,1 156.2 і 
Податкова заборгованість 920 ] 
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930- / і 

ІСерівнніс 

(посада) 

Гол. Бухгалтер 

(посада) 

Літтнчук С І 

К'ирилюк О. 1 



Пояснювальна записка 
до звіту про виконання фінансового плану за 1 квартал 2019 року 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр ГІМСД» 
обслуговує 43355 осіб. Станбм на 1 квітня заключено 68,8% декларацій про 
вибір лікаря. 

КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської районної ради за 1 
квартал отримало бюджетних асигнувань в сумі 6130,0 тис.грн (включає 
доходи: від НСЗУ, з місцевого бюджету на комунальні послуги, на виконання 
цільових програм, доходи з державного та обласного бюджетів на 
забезпечення бюджетної програми «Забезпечення медичних заходів окремих 
державних програм та комплексних заходів програмного характеру», а також 
централізоване постачання з державного бюджету імуннобіологічних 
препаратів. Від Національної служби здоров'я України отримано 4918,1 
тис.грн. План дохідної частини виконано на "96,6%. 

Витрати підприємства складаються з : 
Рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» -
5089,3 тис.грн: 
^ Матеріальні витрати за І квартал становлять - 239,2 тис.грн в т. ч.: 

Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 239,2 тис.грн,перевиконано на 
19,3% (за рахунок списаної вакцини, що отримано з державного бюджету) 
Господарчі витрати та інвентар не закуплялись в І квартал/, кошти будуть 
використані в наступному звітному періоді; 
^ Витрати на паливо-мастильні матеріали - 17 тис.грн (план виконано); 
^ Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 465,9 тис.грн (виконано на 

79,3%, залишок коштів буде використаний в наступних кварталах); 
^ Витрати на оплату праці (виробничі витрати) - 3185,1 тис.грн 

(перевиконано на 1,5%, але заощаджено на оплаті праці адміністративного 
персоналу, тому загальний показник «оплата праці» виконано на 97,1%) 

^ Відрахування на соціальні заходи - 672,4 тис.грн (перевиконано на 0,7%, 
але заощаджено на відрахуваннях адміністративного персоналу, що не 
перевищує загальний показник, а становить 96%) 
Витрати по виконанню цільових програм - 362,8 тис.грн, в тому числі на 
Програму покращення надання медичної допомоги хворим з ХНИ, що 
отримують програмний гемодіаліз та проживають в Ізяславському районі 
на 2019-2021 роки - 40,6 тис.грн та на Програму фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки 322,2 тис.грн. 
План виконано на 59,1%, тому що додаткові кошти, зокрема виділені 
сільськими радами, були профінансовані наприкінці кварталу, внаслідок 



чого кошти не використано в повному обсязі. Залишок коштів буде 
використаний в наступних звітних періодах 

^ Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані -
27,3 тис.грн (придбано господарські матеріали в Михнівську АЗГІСМ для 
проведення поточного ремонту санвузла). План виконано на 91% 

^ Амортизація - 119,5 тис.грн - план перевиконано 41,8% за рахунок 
придбання інших необоротних активів 

^ Інші витрати - 0,019 тис.грн - послуги із утримання будинків (план 
виконано на 1,3%), залишок коштів буде використано в наступних 
кварталах) 

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становлять - 762,0 тис.грн: 
- витрати на канц.товари, офісне приладдя та устаткування (папір 

офісний, бланки, журнали та ін.) - 1,2 тис.грн (плай виконано на 15%, 
залишок коштів буде використано в наступному кварталі) 

- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, а саме 
таких програм: 1С, МеДок, МедСгат -2 ,7 тис.грн (план виконано) 

- витрати на відрядження в І кварталі не здійснювались, залишок коштів 
буде використано в наступних звітних періодах; 

- витрати на оплату праці - 608,6 тис.грн (план виконано на 79,2%) 
- відрахування на соціальні заходи - 131,0 тис.грн (план виконано на 

77,5%) 
- витрати на обслуговування оргтехніки - 2,0 тис.грн (план виконано) 
- бланкова продукція - 7,0 тис.грн - план виконано 
- обладнання та інші малоцінні предмети - 0,9 тис.грн (план виконано на 

30%), було закуплено додаткову пам'ять до комп'ютерів, залишок коштів 
буде використано в наступних звітних періодах) 

- комп'ютерна техніка - 6,0 тис.грн - план викопано 
- амортизація - 1,4 тис.грн (план виконано на 9 3 , 3 Щ 
- інформаційні та нотаріальні послуги - 0,7 тис.грн (план виконанр на 

46,7%о, залишок коштів буде використано в наступних кварталах) 
- витрати на охорону праці та навчання працівників не проводились 
- інші адміністративні витрати - 0,5 тис.грн (послуги банків та РКО) 

план виконано на 77,1% 

Рядок 291 - доходи від операційної оренди активів - 3,2 тис.грн., план 
виконано на 97% 



« 

Рядок 293 - дохід від безоплатно отриманих активів - 33,7 тис.грн, план 
перевиконано за рахунок отриманого з обласного бюджету 
електрокардіографа на суму 32,14 тис.грн 

Рядок 500 - капітальні видатки - 249,3 тис.грн, план виконано на 80,2%, 
закуплено за кошти районного бюджету 7 комплектів меблів по амбулаторіях, 
а також придбано медичне обладнання, зокрема напівавтоматичний 
біохімічний аналізатор, центрифуга та ЕКГ 12-ти канальний. Залишок коштів 
на придбання монітора життєво-важливих показників із цифровим 
інтерфейсом буде використано в наступному кварталі. 

Рядок 600 - за І квартал підприємство отримало дохід від депозиту становить 
13,0 тис.грн, з них 10,0 тис.грн використано на придбання комп'ютерної 
техніки для лікаря. 

На кінець звітного періоду сума резервного фонду становить - 94,0 
тис.грн. Кошти будуть використані в наступних звітних періодах на потреби 
підприємства. 

Головний лікар 
КНП «Ізяславський центр ПМСД» 


