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Першому заступнику голови Ізяславської РДА t 
Ковальчуку П. П. 

Адміністрація КНТТ «Ізяславський центр ПМСД» надає звіт про 

виконання фінансового плану за I I квартал 2019 року (додається). 

f 

Головний лікар 

Ізяславського центру ПМСД Літвінчук С. І. 
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Коди 

Комунальне некомерцінне підприємство "Ізяславський центр 
Підприємство * первинної меднко-санітарної допомоги" Ізяславської районної 

ради Хмельницької області 

за ЄДРПОУ 38072569 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150 

Територія Ізяславський район за КОАТУУ 6822110100 

Орган державного управління Ізяславська районна рада за СПОДУ 

Галузь Охорона здоров'я за ЗКГНГ 

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД 86.21 

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

Форма власності Комунальна Стандарти звітності МСФЗ 

Середньооблікова кількість штатних працівників 186 
Місцезнаходження 30300 Хмельницька область м.ізяслав вул.Шевченка, 10 корпус В 
Телефон (03852)2-61-38 

Керівник Головний лікар Літвінчук С.1. 

ЗВІТ 
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

за II квартал 2019 року 

тис.грн. 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Звітний період (квартал, рік) 

Найменування показника 
Код 

рядка план факт 
виконання, 

% 

1 2 6 8 9 
І. Фінансові результати 
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 4 647,0 4 941,7 106,3 

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

110 123,0 108,9 88,5 

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

120 1 353,7 905,8 66,9 

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

121 63,0 58,0 92,1 

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

122 1 290,7 847,8 65,7 

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

123 104,0 0,0 -

Централізоване постачання з державного бюджету 
імуннобіологічних препаратів 

124 62,3 37,0 59,3 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 (5 493.6) (5 182.7) 94.3 
Витрати па послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 (90,0) (97,1) 107,9 
медикаменти та перев 'язувальні матеріали 141 (80,0) (90,5) 113,1 
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 - -

продукти харчування 143 
господарчі товари та інвентар 144 (10,0) (6.6) 65.8 
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 (17,0) - 100,0 
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 (123,0) (108,9) 88,6 
Витрати на теплопостачання 161 (56,0) (56,0) 100,0 
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 (12,0) (11,8) 97,9 
Витрати на електроенергію 163 (45,0) (36,5) 81,2 
Витрати на природній газ 164 (5,1) (4,5) 88,5 
Витрати на тверде паливо 165 (5,0) (0,2) 4,7 
Витрати на оплату праці 170 (3 150,0) (3 199,9) 101,6 
Відрахування на соціальні заходи 180 (693,0) (676,3) 97,6 
Витрати по виконанню цільових програм 190 (1 190.7) (905.8) 76.1 
Витрати цільового фінансування па товари, роботи, послуги 195 - -

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

200 (30,0) - -

Амортизація 210 (200,0) (194,7) 97,3 
Інші витрати (розшифрувати) 220 - (0,0) #ДЕЛ/0» 
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 (817,8) (781,0) 95,5 
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 (8,0) - -

витрати на страхові послуги 232 (1,0) - -

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 #ДЕЛ/0! 
витрати на службові відрядження 234 (3,0) (0,7) 21,7 
витрати на зв 'язок та інтернет 235 
витрати на оплату праці 236 (641,6) (635,7) 99,1 
відрахування на соціальні заходи 237 (141,2) (140,3) 99,3 
витрати на обслуговування оргтехніки 238 (2,0) - -

повірка та ремонт усіх приладів обліку 239 
бланкова продукція 240 (7,0) (2,0) 28,6 



Найменування показника Код 
рядка 

Звітний період (квартал, рік) 

Найменування показника Код 
рядка план факт 

виконання, 
% 

1 2 6 8 9 
обладнання та інші малоцінні предмети 241 (8,0) (0,4) 5,1 
комп 'ютерна техніка 242 - - #ДЕЛ/0! 
амортизація 250 (1,5) (1,4) 93,3 
інформаційні та нотаріальні послуги 260 (1,5) - -

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

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 262 (1,0) (0,5) 54,8 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: ^ 290 8,3 14,0 168,2 
дохід від операційної оренди активів 291 3,3 3,8 115,2 
дохід від реалізації необоротних активів 292 - -

дохід від безоплатно отриманих активів 293 5,0 10,2 203,1 
Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 (8,30) (10,2) 122,9 
ї ї . Елементи опепаиійних витпат 
Матеріальні затрати 400 (1 450,6) (1 111,8) 76,6 
Витрати на оплату праці 410 (3 791,6) (3 835,6) 101,2 
Відрахування на соціальні заходи 420 (834,2) (816,6) 97,9 
Амортизація 430 (201,5) 4196,1) 97,3 
Інші операційні витрати 440 (41,8) (13,8) 33,1 
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 (6 319,7) (5 973,8) 94,5 
III. Інвестиційна діяльність 
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 450,0 0,0 -

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 501 450,0 - -

Капітальні інвестиції, УСЬОГО. V ТОМУ Ч И С Л І : 510 (450.00) (56.0) 12.4 
капітальне будівництво 511 
придбання (виготовлення) основних засобів 512 (56.0) #ДЕЛ/0! 
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 513 
придбання (створення) нематеріальних активів 514 
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 

515 

капітальний ремонт 516 (450,00) -

IV. Фінансова діяльність 
Доходи від Фінансової діяльності за зобов'язаннями, У т. ч.: 600 25 18 73.6 
кредити 601 
позики 602 
депозити 603 25 18 73.6 
Інші надходження (розшифрувати) 610 
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: 620 (25) (7) 29,8 
кредити 621 
позики 622 
депозити 623 (25) (7) 29,8 

Інші витрати (розшифрувати) 630 
Усього доходів 700 6 773.3 6 025.8 89.0 
Усього витпат 800 (6 764.7) (6 037.3) 89.2 
Резеовиий Фонд 850 8.57 (11.5) (133.6) 
ІV. І п і аз-к^т^гітаітл манія на 1.01 на 1.04 

н и кі в 900 193.0 195.5 101.3 
ЇЙ і ^ ^ Ф г о Ф Й ^ з а с о б і в 910 8 663,9 8 680,1 100,2 

920 / 
р о в а Д і^і«ТІками за заробітною платою 930 • / -

'"V * «ИІО^З 
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Пояснювальна записка 
до звіту про виконання фінансового плану за II квартал 2019 року 

Комунальне некомерційне підприємство «Ізяславський центр ПМСД» 
обслуговує 43355 осіб. Станом на 1 липня заключено 67,3% декларацій про 
вибір лікаря. 

КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської районної ради за II 
квартал отримало бюджетних асигнувань в сумі 6025,8 тис.гри (включає 
доходи: від НСЗУ, з місцевого бюджету на комунальні послуги, на виконання 
цільових програм, централізоване постачання з державного бюджету 
імуннобіологічних препаратів, доходи від оренди та безоплатно отримані 
активи, отримані відсотки від депозиту. Від Національної служби здоров'я 
України отримано 4941,7 тис.грн (також в цей дохід включено резерв 
відпусток). План дохідної частини виконано на 89,0%. 

Витрати підприємства складаються з : 
Рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - і 

5182,7 тис.грн: 
S Матеріальні витрати за II квартал становлять - 97,1 тис.грн в т. ч.: 

- Медикаменти та перев'язувальні матеріали - 90,5 тис.грн; 
- Господарчі витрати та інвентар — 6,6 тис.грн (залишок коштів буде 
використано в наступних звітних періодах); 

S Витрати на паливо-мастильні матеріали - витрати на ПММ проводились за 
кошти по цільових програмах, залишок буде використаний в наступному 
кварталі; 

S Витрати на комунальні послуги та енергоносії - 108,9 тис.грн (виконано на 
88,6%, залишок коштів буде використаний в наступних кварталах); 

S Витрати на оплату праці (виробничі витрати) - 3199,9 тис.грн, f 
(перевиконано на 1,6% за рахунок виплати компенсації за невикористану 
відпустку лікаря, який наприкінці звітного періоду звільнився - та при 
цьому мав довготривалу невикористану відпустку) 

^ Відрахування на соціальні заходи - 676,3 тис.грн (виконано на 97,6%) 
S Витрати по виконанню цільових програм - 905,8 тис.грн, в тому числі на 

Програму покращення надання медичної допомоги хворим з ХНН, що 
отримують програмний гемодіаліз та проживають в Ізяславському районі 
на 2019-2021 роки - 58,0 тис.грн та на Програму фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки - 847,8 тис.грн. 
План виконано на 76,1%, зокрема по Програмі фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки, тому що кошти 
виділені на проведення поточних ремонтів Михнівської АЗПСМ, ФП с. * 



> 

Кам'янка та ФП с. Сахнівці знаходяться у стані виготовлення проектно-
кошторисної документації. Залишок коштів буде використаний в 
наступних звітних періодах; 

^ Витрати, що здійснюються для підтримання об'єкта в робочому стані -
витрат не було, кошти будуть використані в наступних звітних періодах; 

^ Амортизація - 194,7 тис.грн - план виконано на 97,3% 
^ Інші витрати - 0,028 тис.грн - використовується залишок коштів з І < 

кварталу 

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становлять - 781,0 тис.грн: 
- витрати на канц.товари, офісне приладдя та устаткування (папір 

офісний, бланки, журнали та ін.) - витрати не здійснювались, кошти 
будуть використані в наступному кварталі; 

- витрати на відрядження становлять 0,7 тис.грн, залишок коштів буде 
використано в наступному кварталі 

- витрати на оплату праці - 635,7 тис.грн (план виконано на 99,1 %) 
- відрахування на соціальні заходи - 140,3 тис.грн (план виконано на 

99,3%) 
- витрати на обслуговування оргтехніки не проводились, кошти будуть 1 

використані в наступних звітних періодах; 
- бланкова продукція - 2,0 тис.грн - план виконано на 28,6%, залишок 

коштів буде використано в наступних кварталах; 
- обладнання та інші малоцінні предмети - 0,4 тис.грн - залишок коштів 

буде використано в наступних звітних періодах) 
- амортизація - 1,4 тис.грн (план виконано на 93,3%) 
- інформаційні та нотаріальні послуги - витрати не проводились 
- витрати на охорону праці та навчання працівників не проводились 
- інші адміністративні витрати - 0,5 тис.грн (послуги банків та РКО) -

план виконано на 54,8% 

Рядок 291 - доходи від операційної оренди активів - 3,8 тис.грн., план 
виконано на 115,2%, тому що з 1 травня КНП «Ізяславський центр ПМСД» 
отримало статус платника ПДВ, тому орендна плата для орендарів 
збільшилась на 20%) 

Рядок 293 - дохід від безоплатно отриманих активів - 10,2 тис.грн, план 
перевиконано за рахунок безкоштовно отриманих господарських товарів; 

Рядок 500 - капітальні видатки - 56,0 тис.грн, план виконано на 12,4%, 
закуплено за кошти районного бюджету монітор життєво-важливих 



показників із цифровим інтерфейсом. Кошти на капітальний ремонт будуть 
використані в наступному кварталі 

Рядок 600 - за І квартал підприємство отримало дохід від депозиту в розмірі 
18,0 тис.грн, з них 7,0 ітис.грн використано на придбання комп'ютерної 
техніки та поповнення електронного рахунку (для сплати ПДВ), а також 
оплати за модуль (ПДВ) програми Медок 

На кінець звітного періоду сума резервного фонду має від'ємне значення 
- (-11,5) тис.грн. Але враховуючи залишок резервного фонду у І кварталі в 
розмірі 94,0 тис.грн, сума резервного фонду становитиме 82,5 тис.грн. Збиток 
підприємство не має, тому що є залишок коштів з попереднього звітного 
періоду. 

Головний лікар 
КНП «Ізяславський центр ПМСД» Літвінчук С. І. 


