
ЇЗЯСЛАВСЬКА РАЙОННА РАДА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 
сорок восьмої позачергової сесії 

сьомого скликання 

07 червня 2019 року Ізяслав № 5 

Про внесення змін до фінансового 
плану КНП «Ізяславський центр 
ПМСД» Ізяславської районної ради 
Хмельницької області на 2019 рік 

Розглянувши клопотання районної державної адміністрації від 
31.05.2019 року № 47/09-15-1408/2019 та відповідно до частини другої статті 
43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядку 
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 
комунального некомерційного підприємства «Ізяславський центр первинної 
медико - санітарної допомоги» Ізяславської районної ради Хмельницької 
області, затвердженого рішенням 39 сесії районної ради сьомого скликання 
від 18.10.2018 року № 14, районна рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного 
підприємства "Ізяславський центр первинної медико - санітарної допомоги" 
Ізяславської районної ради Хмельницької області на 2019 рік, затвердженого 
рішенням тридцять дев'ятої сесії районної ради від 18.10.2018 року № 15, 
виклавши його в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 
районної ради та постійну комісію районної ради з питань бюджету, фінансів 
та соціального захисту (голова комісії - Т.Камінська). 

Голова ради С .Шле гель 



"ЗАТВЕРДЖЕНО' 

Проект 
Попередній 
Уточнений 
Зміни X 

зробити позначку "X" 

Коди 

Підприємство 
КПП "Ізяславський центр ПМСД" Ізяславської 
районної ради Хмельницької області 

за СДРПОУ 38072569 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150 
Територія Ізяславський район за К О АТУ У 6822110100 
Орган державного управління за СПОДУ 
Галузь за ЗКГНГ 
Вид економічної діяльності за КВЕД 86.21 
Одиниця виміру, грн. Стандарти звітності П(с)БОУ X 
Форма власності комунальна Стандарти звітності МСФЗ 
Середньооблікова кількість штатних працівників 188 
Місцезнаходження 30300, Хмельницька обл., місто Ізяслав, вул. Шевченка , будинок 10 Корпус В 
Телефон (03852)2-61-38 
Кері вник Літвінчук Сергій Іванович 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА 2019 рік 

тис, гри. 

Найменування показника Код 
рядка 

Факт 
минулого 

року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

У тому числі за кварталами 

Найменування показника Код 
рядка 

Факт 
минулого 

року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

І 11 III IV 

1 2 3 5 6 7 8 9 
І. Фінансові результати 
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

100 8 710,9 18 914,7 4 978,5 4 647,0 4 609,0 4 680,2 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на 
оплату комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт по 1 417,9 1 338,4 587,3 123,0 149,4 478,8 

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

120 1 759,5 3 414,2 614,2 1 353,7 723,2 723,2 

Програма покращення надання медичної допомоги хворим 
з хронічною нирковою недостатністю, що отримують 
програмний гемодіаліз та проживають в Ізяславському 
на 2015 - 2018роки 

121 196,4 217,9 54,2 63,0 50,4 50,4 

Програма фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення на 2018-2020 рр 

122 1 563,1 3 196,3 560,0 1 290,7 672,8 672,8 

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

123 45,9 416,0 104,0 104,0 104,0 104,0 

Централізоване постачання з державного бюджету 
і му н н об і ол огі ч н и х п репарат і в 

124 1,9 223,5 60,4 62,3 40,4 60,4 

Дохід з державного бюджету за цільовою програмою 
(урядова програма "Доступні ліки") 

125 231,6 - - - - -

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 

130 (9 453,9) (20 575,9) (5 350,7) (5 493,7) (4 681,1) (5 050,4) 

Витрати на ПОСЛУГИ , матеріали та С И Р О В И Н У , В Т. Ч.: 140 (1 353.6) (757.6) (210.5) (90.0) (242.1) (215.0) 
медикаменти та перев 'язувачьні матеріали 141 (641,3) (707,6) (200,5) (80,0) (227,1) (200,0) 
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 (33,7) (10,0) (5,0) (5,0) 
продукт и харчування 143 (70,0) - - - -

господарчі товари та інвентар 144 (39,0) (40,0) (10,0) (10,0) (10,0) (10,0) 
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 (126,2) (67,9) (17,0) (17,0) (17,0) (17,0) 
Витрати на комунальні ПОСЛУГИ та енергоносії, в т.ч.: 160 (498.7) (1 338.4) (587.3) (123.0) (149.4) (478.8) 
Витрати на теплопостачання 161 (133.2) (309.3) (148.0) (56.0) (105.3) 
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 (37.5) (47.5) (12.0) (12.0) (11.4) (12.2) 
Витрати на електроенергію 163 (100.4) (616.9) (321.8) (45.0) (33.0) (217.1) 
Витрати на природний газ 164 (62.2) (167.5) (90.5) (5.1) (71.9) 
Витрати на тверде пачиво 165 (165.4) (197.3) (15.0) (5.0) (105.0) (72.3) 
Витрати на оплату праці 170 (5 354,5) (11 799,3) (3 138,2) (3 150,0) (2 739,9) (2 771,2) 
Відрахування на соціальні заходи 180 (1 131,7) (2 595,8) (667,8) (693,0) (613,8) (621,2) 
Витрати по виконанню цільових програм 190 (196,4) (3 414,2) (614,2) (1 190,7) (804,7) (804,7) 



Найменування показника Код 
рядка 

Факт 
минулого 

року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

У тому числі за кварталами 

Найменування показника Код 
рядка 

Факт 
минулого 

року 

Фінансовий 
план 

поточного 
року 

І II III IV 

1 2 3 5 6 7 8 9 
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, 
послуги 

195 (569,6) -

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

200 (120,0) (30,0) (30,0) (30,0) (30,0) 

Амортизація 210 (741,4) (452,7) (84,3) (200,0) (84,2) (84,2) 
Інші витрати (розшифрувати) 220 * (51.4) (29.9) (1.5) (28.4) 
Адміністративні витрати-. V Т О М У числі: 230 (2 453.2) (3 786.1) (974.5) (817.8) (974.9) (1 019.0) 
витрати на канцтовари, офісне приладдя та 
устаткування 

231 (34,1.) (32,0) (8,0) (8,0) (8,0) (8,0) 

витрати на страхові послуги 232 (1,8) (2,0) - (1,0) (0,5) (0,5) 
витрати на придбання та супровід програмного 
забезпечення 

233 (3,1) (192,0) (2,7) - (125,3) (64,0) 

витрати на службові відрядження 234 (40,3) (12,0) (3,0) (3,0) (3,0) (3,0) 
витрати на зв 'язок та інтернет 235 (25,6) (7,0) - (1,0) (6,0) 
оплата праці 236 (1 478,5) (2 818,1) (768,1) (641,6) (665,4) (743,0) 
відрахування на соиіальні заходи 237 (325.6) (620.0) (169.0) (141.2) (146.4) (163.5) 
витрати на обслуговування оргтехніки 238 (10,5) (8,0) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) 
повірка та ремонт всіх приладів обліку 239 (41,0) (20,0) - (10,0) (10,0) 
бланкова продукція 240 - (28,0) (7,0) (7,0) (7,0) (7,0) 
обладнання та інші малоцінні предмети 241 (11,0) (3,0) (8,0) -

комп'ютерна техніка 242 - (6,0) (6,0) 
амортизація 250 (6,0) (6,0) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) 
інформаційні та нотаріальні послуги 260 - (6,0) (1,5) (1,5) (1,5) (1,5) 
витрати на охорону праці та навчання працівників 261 (2,0) (8) (2,0) (2,0) (2,0) (2,0) 

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 262 (15,4) (10,0) (0,7) (1,0) (1,3) (7,0) 

Витрати на оплату ЛЗ по лікуванню окремих захворювань 270 (231,6) - - - -

Витрати пов'язані з відпуском ЛЗ безоплатно і на 
пільгових умовах 

280 (237,7) - - -

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 (7,7) 37.2 8,3 8,3 11,3 9,3 
дохід від операційної оренди активів 291 (7.7) 13.2 3.3 3.3 3.3 3.3 
дохід від реалізації необоротних активів 292 4,0 3,0 1,0 
дохід від безопчатно отриманих активів 293 20.0 5.0 5.0 5.0 5.0 
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 ( 1 , 8 ) (37,2) (8,30) (8,30) (11,30) (9,30) 
II. Елементи операційних витрат 
Матеріальні затрати 400 (2 744,5) (5 698,2) (1 458,9) (1 450,7) (1 243,1) (1 545,4) 
Витрати на оплату праці 410 (6 833,0) (14 617,4) (3 906,3) (3 791,6) (3 405,3) (3 514,2) 
Відрахування на соціальні заходи 420 (1 457.3) (3 215.8) (836.8) (834.2) (760.2) (784.7) 
Амортизація 430 (747.4) (458.7) (85.8) (201.5) (85.7) (85.7) 
Інші операційні витрати 440 (597,1) (409,1) (45,7) (41,8) (172,9) (148,7) 
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 (12 379,3) (24 399,2) (6 333,5) (6 319,7) (5 667,2) (6 078,7) 
III. Інвестиційна діяльність 
Доходи від інвестиційної діяльності. V т.ч.: 500 903.6 761.0 311.0 450.0 
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 
капітальних видатках 

501 903,6 761,0 311,00 450 

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 (903,6) (761,0) (311,0) (450,0) - -

капітальне будівництво 511 
придбання (виготовлення) основних засобів 512 (646,1) (311,0) (311,0) 
придбання (виготовлення) інших необоротних 513 -

придбання (створення) нематеріальних активів 514 -

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

515 • -

капітальний ремонт 516 (257,5) (450,0) (450,0) 
IV. Фінансова діяльність 
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. 600 - 55,0 10,0 25,0 10,0 10,0 
кредити 601 -

позики 602 -

депозити 603 - 55,0 10,0 25,0 10,0 10,0 
Інші надходження (розшифрувати) 610 
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. 620 - (55,0) (10,0) (25,0) (10,0) (1.0,0) 
кредити 621 -

позики 622 -

депозити 623 (55.0) (10.0) (25.0) (10.0) (10.0) 
Інші витрати (розшифрувати) 630 -

Усього доходів 700 13 031,2 25 160,0 6 673,7 6 773,3 5 647,2 6 065,8 
Усього витрат 800 (12 812.5) (25 125.2) (6 654.5) (6 764.7) (5 647.2) (6 058.7) 
Резервний фонд 850 218,7 34,80 19,12 8,57 0,01 7,09 
IV. Додатко 
Штатна^й^ 

ва інформація на 31.12 на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10 IV. Додатко 
Штатна^й^ ЯТьш И О Т ^ А Н Ш н и к і в 900 192 193 195 193 193 
Перbj^scsapTiсть основи xNiacoб і в 910 8 663.9 8 663,9 8 663.9 8 663.9 

п ф М ш і 920 
/ > > V 
/ * ^ / 

:ть перед пршіфшадми за заробітною платою 930 
! і -Q / 
h ч ° / 

С 

і К е | й в | н и 1С 

I I 
І S І! 

О ^ 
!ик гол©'Вн<ргта л ікаря 

(
 1

 ! \ ) І / і 1 я N А У / Г\ II/1/WT Глеба С. M. 
(ініціали, прізвище) 

_Кирилюк О. І. 
(ініціали, прізвище) 

СІ 



Інформація 
до фінансового плану на 2019 рік 

Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславський центр ГТМСД" Ізяславської районної ради Хмельницької області 
(найменування підприємства) 

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці 

Загальна інформація про підприємство (резюме) 

Найменування показника Факт минулого року 
Фінансовий план 
поточного року 

Плановий рік 
Плановий рік до 

фінансового плану на 
поточний рік, % 

Плановий рік до 
факту минулого року, 

% 

1 2 * 3 4 5 6 

Середня кількість працівників (штатних 
працівників, зовнішніх сумісників та 
працівників, що працюють за цивільно-
правовими договорами), у тому числі: 

212,5 185,0 0,0 0,0 

Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 

28,0 26,75 0,0 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 

127,5 120,00 0,0 

фельдшерсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 

57,0 38,25 0,0 

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 6833,0 14617,4 0,0 0,0 
Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 

1478,5 2818,1 0,0 

амбулаторії загальної практики сімейної 4030,1 9243,5 0,0 

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 1324,4 2555,8 0,0 

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому 1457,3 3215,8 0,0 0,0 
Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 

325,6 620,0 0,0 0,0 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 

851,8 2033,6 0,0 0,0 

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 

279,9 562,3 0,0 0,0 

Середньомісячні витрати на оплату праці 
одного працівника (грн), усього, у тому 
ЧІІГПІГ 

6502 8033 0,0 

Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 

10739 10711 0,00 

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 

6382 7831 0,00 

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 

4691 6793 0,00 

2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану 

Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності 

1 2 3 

38072569 
Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславський 

центр ГТМСД" Ізяславської районної ради Хмельницької 
області 

86.21 ЗАГАЛЬНА МЕДИЧНА ПРАКТИКА 

3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100) 

Найменування видів 
діяльності за КВЕД 

Питома вага в 
загальному 

обсязі реалізації, 
% 

Фактичний показник за 
минулий рік 

Плановий 
показник 

поточного 
року 

Фактичний показник поточного 
року за останній звітний період 

4 

Плановий рік 

Найменування видів 
діяльності за КВЕД 

за 
минули 

й рік 

за 
планов 
ий рік 

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн 

кількість 
продукці 

ї/ 
наданих 
послуг, 

одиниця 
виміру 

ціна 
одиниці 
(вартість 

продукції/ 
наданих 
послуг), 

грн 

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн 

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн 

кількість 
продукції 

/ 
наданих 
послуг, 

одиниця 
виміру 

ціна 
одиниці 
(вартість 

продукції/ 
наданих 
послуг), 

грн 

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн 

кількість 
продукції/ 

наданих 
послуг, 

відвідуван 
ь 

ціна 
одиниці І 
(вартість 

продукції/ 
наданих 
послуг), 

грн 

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15 
Загальна медична практика 8710,9 43355,0 370,0 18 914,7 4 918,1 43 355 370,0 

Усього 8710,9 18 914,7 4 918,1 



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150) 

№ 
з/п Марка Рік випуску Мета використання 

Витрати, усього грн. Плановий рік до плану 
поточного року, % 

Плановий рік до факту 
минулого року, % 

№ 
з/п Марка Рік випуску Мета використання факт 

минулого року 
фінансовий план поточного 

року 
Плановий рік 

Плановий рік до плану 
поточного року, % 

Плановий рік до факту 
минулого року, % 

І j <3 А 5 6 7 8 9 
1 УАЗ- 3741 2008 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 16 040.00 3 951 -

2 OPEL Combo 2009 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 12 220,00 7 240 -

3 УАЗ-3962-1 бу 1986 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 15 081,00 2 240 
4 OPEL Combo 2009 Надання первинної медичної допомоги на ДОМУ (виклики лікаря) 4 460,00 7 990 -

5 УАЗ - 3962 б/у 1988 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 2 114,00 2 390 -

6 УАЗ 452А б/у 1982 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 1 300.00 2 105 -

7 УАЗ - 3962 95 2012 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 3 710,00 4110 -

8 УАЗ-3152 б/у 1989 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 3 510,00 #ДЕЛ/0! 

9 ЗАЗ Sens ВХ4982ВХ -2016 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 17 500,00 21480 -

10 ЗАЗ Sens ВХ0835СВ 2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 11 200,00 #ДЕЛ/0! 
11 ЗАЗ Sens ВХ0834СВ ' 2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 10 015,00 2970 -

12 ЗАЗ Sens ВХ1374СВ 2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 11 700.00 
13 

14 
15 
16 
1 7 
18 
19 

20 
21 

Усього 108 850 54 476 -

5. Витрати на оренду службових автомобілів 

№ 
з/п 

Договір Марка Мета використання Дата початку оренди 

Витрати, усього тис. грн. 
Плановий рік до плану 

поточного року, % 
Плановий рік до факту 

минулого року, % 
№ 
з/п 

Договір Марка Мета використання Дата початку оренди факт 
минулого року 

фінансовий план 
поточного року 

плановий рік 

Плановий рік до плану 
поточного року, % 

Плановий рік до факту 
минулого року, % 

] 9 4 6 7 8 о 1П 
УАЗ - 3962 АА5890 OK Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 2014 17350 13440 

Угьпго 17350 13440 0 

6. Джеоела капітальних інвестицій 
тис, грн 

№ 
з/п 

Найменування об'єкта 

Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього 
№ 
з/п 

Найменування об'єкта 
рік 

у тому числі за кварталами 
рік 

у тому числі за кварталами 
рік 

у тому числі за кварталами 
рік 

у тому числі за кварталами 
рік 

у тому числі за кварталами № 
з/п 

Найменування об'єкта 
рік 

1 11 111 IV 
рік 

1 11 ill IV 
рік 

1 11 111 IV 
рік 

1 11 111 IV 
рік 

1 11 111 IV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

1 
Придбання обладнання довгострокового використання 
(медичне обладнання) - 248,0 248.0 - - 248,0 248,0 - - -

') Капітальний ремонт - 450,0 450,0 - - 450,0 450,0 -

3 Придбання комплектів меблів - 63,0 63,0 - - 63,0 63.0 - -

4 - - - -

_ _ _ _ 
Усього 761,0 311,0 450,0 - - - - - 761,0 311,0 450,0 
Відсоток 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 



7. Капітальне будівництво (рядок 511) 
• тис, грн (без ПДВ) 

№ з/г Найменування об'єктів 
Рік початку 
і закінчення 
будівництва 

Загальна 
кошторисна 

вартість 

Первісна 
балансова 
вартість 
введених 

потужностей на 
початок 

планового року 

Незавершене 
будівництво на 

початок 
планового року 

Плановий рік 
Інформація щодо проектно-

кошторисної документації (стан 
розроблення, затвердження, 

у разі затвердження зазначити 
орган, яким затверджено, та 

відповідний документ) 

Документ, яким затверджений титул будови, 
із зазначенням органу, який його погодив 

№ з/г Найменування об'єктів 
Рік початку 
і закінчення 
будівництва 

Загальна 
кошторисна 

вартість 

Первісна 
балансова 
вартість 
введених 

потужностей на 
початок 

планового року 

Незавершене 
будівництво на 

початок 
планового року 

освоєння 
капітальних 

вкладень 

фінансування 
капітальних інвестицій 

(оплата грошовими 
коштами), усього 

у тому числі 

Інформація щодо проектно-
кошторисної документації (стан 

розроблення, затвердження, 
у разі затвердження зазначити 

орган, яким затверджено, та 
відповідний документ) 

Документ, яким затверджений титул будови, 
із зазначенням органу, який його погодив 

№ з/г Найменування об'єктів 
Рік початку 
і закінчення 
будівництва 

Загальна 
кошторисна 

вартість 

Первісна 
балансова 
вартість 
введених 

потужностей на 
початок 

планового року 

Незавершене 
будівництво на 

початок 
планового року 

освоєння 
капітальних 

вкладень 

фінансування 
капітальних інвестицій 

(оплата грошовими 
коштами), усього власні кошти кредитні 

кошти 

інші джерела 
(зазначити 
джерело) 

Інформація щодо проектно-
кошторисної документації (стан 

розроблення, затвердження, 
у разі затвердження зазначити 

орган, яким затверджено, та 
відповідний документ) 

Документ, яким затверджений титул будови, 
із зазначенням органу, який його погодив 

1 -> -і 4 я £ 7 8 0 10 11 і? п 

_ 

Усього 

9. Інші витрати (рядок 220) 

№ Стаття витрат Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до Плановий рік до факту 
з/п 

Стаття витрат 
факт минулого року фінансовий план поточного року Плановий рік * плану минулого року, % 

1 2 3 4 5 6 7 
1 Витрати на обслуговування електрогосподарства 0,0 24,0 -

2 Обслуговування сигналізації 49,0 0,0 
3 Витрати на обслуговування газового обладнання 1,7 4,4 -

4 Послуги із утримання будинків 0,7 1,5 -

Усього 51,4 29,9 0,0 -

Г 

9. Інші адміністративні витрати (рядок 262) 



Пояснювальна записка 

до змін фінансового плану на 2019 рік 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр ПМСД» 
обслуговує 43355 чоловік. 

В зв'язку з уточненням суми надходжень від НСЗУ (оплату за декларації 
пацієнтів «червоного списку» відмінено з 1 квітня 2019 року), з районного 
бюджету, а також з державного і обласного бюджетів на бюджетну програму 
«Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних 
заходів програмного характеру» (препарат Пульмозим хворим на 
муковісцидоз) та централізованого постачання з державного бюджету 

і 

імунобіологічних препаратів (вакцина) фінансовий план на 2019 рік необхідно 
викласти в новій редакції. 

КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської районної ради на 2019 
рік планує отримати доходів в сумі 25160,0 тис.грн, в тому числі 18914,7 
тис.грн від Національної служби здоров'я України. 

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік складається з: 
Рядок 100 - 18914,7 тис.грн - чистий дохід від надання ПМД, тобто 

кошти від НСЗУ за підписані декларації про вибір лікаря «зелений список» 
(враховуючи вікові коефіцієнти) - зменшено за рахунок відміни оплати за 
декларації пацієнтів «червоного списку» з 1 квітня 2019 року 

Рядок 110 - дохід з місцевого бюджету на комунальні послуги, товари, 
роботи та послуги в сумі 1338,4 тис.грн (не змінено, перерозподіл між ^ 
кварталами) 

Рядок 120 - доходи з місцевого бюджету за діючими цільовими 
програмами : «Програма покращення надання мед. допомоги хворим з 
нирковою недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та 
проживають в Ізяславському районі» - 217,9 тис.грн (здійснено перерозподіл 
між кварталами в зв'язку з виділенням додаткових коштів з місцевих 
бюджетів) * 

«Програма фінансових гарантій медичного обслуговування населення на 
2018-2020 рр» - 3196,3 тис.грн (включає видатки на навчання лікарів-інтернів; 
предмети, матеріали обладнання та інвентар, Г1ММ, канцелярське приладдя та 
устаткування;оновлення матеріально-технічної бази; проведення поточних 
ремонтів; медикаменти, вироби мед. призначення та мед. обладнання; * 
продукти харчування (сухі молочні суміші); оплата інших послуг для 
стабільної роботи та розвитку закладу; відрядження; пільгове лікування, а 
також співфінансування працівників ФАПів(ФП), збільшено тому що 



підприємство отримало додаткові кошти з місцевих бюджетів згідно Рішень 
сесій Ізяславської районної ради від 11 квітня та 15 травня 2019 року. 

Витрати підприємства складаються з : 
Рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» -
20575,9 тис.грн: 

^ Матеріальні витрати становлять - 757,6тис.грн в т. ч.: 
Медикаменти та перев'язувальні матеріали — 707,6 тис.грн (зменшено за 
рахунок списання вакцини та препарату «Пульмозим») 
Ремонт та запасні частини до ТЗ - 10,0 тис.грн (план не змінено) 
Господарчі товари та інвентар — 40,0 тис.грн (план не змінено) 
^ Витрати на паливо-мастильні матеріали - 67,9 тис.грн (таб.4 в розрізі 

транспортних засобів) - план не змінено 
Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 1338,4 тис.грн - план не 
змінено, здійснено перерозподіл між кварталами 
Витрати на оплату праці - 11 799,3 тис.грн - збільшено за рахунок періоду 
відпусток 

^ Відрахування на соціальні заходи - 2595,8 тис.грн - збільшено на виплату 
в період відпусток 
Витрати по виконанню цільових програм - 3414,2 тис.грн, в т.ч. на 
«Програму покращення надання мед. допомоги хворим з нирковою 
недостатністю, що отримують програмний гемодіаліз та проживають в 
Ізяславському районі» - 217,9 тис. грн. та на «Програму фінансових 
гарантій медичного обслуговування населення на 2018-2020 рр» - 3196,3 
тис.грн (план збільшено, тому що підприємство отримало додаткові 
кошти) 

^ Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані -
120,0 тис.грн - план не змінено 
Амортизація - 452,7 тис.грн (згідно даних бухгалтерського обліку) 
збільшено за рахунок придбання меблів на амбулаторії 

^ Інші витрати - 29,9 тис.грн (24,0 тис.грн - обслуговування сигналізації 
приміщень; 1,5 тис.грн - послуги із утримання будинків; 4,4 тис.грн -
послуги газообслуговування) - здійснено перерозподіл між кварталами 

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становлять -3786,1 тис.грн: 

- витрати на канц.товари, офісне приладдя та устаткування (папір 
офісний, бланки, журнали та ін.) - 32,0 тис.грн - план не змінено 

- витрати на страхові послуги (страховка автомобілів та будівлі) - 2,0 
тис.грн - план не змінено 



- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення, а саме 
таких програм: МІС, 1С, МеДок, Кадри та МедСтат - 192,0 тис.грн f 

зменшено, тому що витрати на МІС не проводились 
- витрати на відрядження - 12,0 тис.грн - план не змінено 
- витрати на зв'язок та інтернет - 7,0 тис.грн (здійснено перерозподіл між 

статтями адміністративних видатків, а саме на придбання малоцінних 
предметів) 

- витрати на оплату праці - 2818,1 тис.грн 
- відрахування на соціальні заходи - 620,0 тис.грн 
- витрати на обслуговування оргтехніки - 8,0 тис.грн (придбання 

картриджів та їх заправка; запчастин до комп'ютерів) - план не змінено 
- витрати на повірку та ремонт усіх приладів обліку 20,0 тис.грн 

(проведено перерозподіл між кварталами) f 

- бланкова продукція - 28,0 тис.грн - план не змінено 
- обладнання та інші малоцінні предмети - 11,0 тис.грн - (проведено 

перерозподіл між статтями адміністративних видатків, а саме збільшено 
на 5,0 тис.грн) 

- Комп'ютерна техніка - 6,0 тис.грн - план не змінено 
- амортизація - 6,0 тис.грн (згідно даних бух.обліку) - план не змінено 
- інформаційні та нотаріальні послуги - 6,0 тис.грн - план не змінено 
- витрати на охорону праці та навчання працівників - 8,0 тис.грн - план 

не змінено 
- інші адміністративні витрати - 10,0 тис.грн: послуги банків та РКО - 3,0 

тис.грн; послуги з підтримки та обслуговування сайту - 2,0 тис.грн; 
підписка на періодичні видання - 5,0 тис.грн. - проведено перерозподіл * 
між кварталами 

Рядок 291 - доходи від операційної оренди активів (наразі налічується 6 
орендарів, один з яких сплачує 1 грн (Екстренна мед.допомога с. Плужне) -
прогнозований дохід на 2019 рік становить - 13,2 тис.грн) - план не змінено 

Рядок 292 - надходження від реалізації необоротних активів - 4,0 тис. грн. -
здійснено перерозподіл між кварталами 

Рядок 293 - надходження від безоплатно отриманих активів - 20,0 тис. грн. -
план не змінено 

Рядок 620 - депозити - підприємство планує отримати кошти від депозиту в ( 

сумі 55,0 тис. грн., кошти будуть використані на потреби підприємства - план 
збільшено, тому що змінено банк, де був розміщений депозит (банк з кращими 
умовами) 



Рядок 500 - капітальні видатки - 761,0 тис.грн (план не змінено), в т.ч. на: 
1. Проведення капітальних ремонтів покрівлі амбулаторій: 

Кунівської - 250,0 тис.грн 
Новосільської - 200,0 тис.грн * 

2. Придбання: 
- Напівавтоматичний біохімічний аналізатор - 120 000,00 гри 
- Монітор життєво-важливих показників із цифровим інтерфейсом -

60 000,00 грн 
- ЕКГ 12-канальний з цифровим інтерфейсом - 48 000,00 грн 
- Центрифуга - 20 000,00 грн 
- Комплект меблів (2 столи, шафа-пенал, шафа для одягу) - 7000,00 грн 

9 піт = 63 000,00 грн 

Сума резервного фонду становить - 34,8 тис. грн., кошти будуть використ; 
на потреби підприємства. 

Заступник головного лікаря 
КНП «Ізяславський центр ПМСД» Глеба С. М. 


