
Коди
Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславський центр

Підприємство первинної медико-санітарноїдопомоги" 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.І.

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

за 2020 рік

Найменування показника Код
рядка

Звітний період (квартал, рік)

план факт
виконання,

%

1 2 3 4 5
І. Ф ін ан сов і р езул ьтати
Д оходи  і ви тр ати  від  о п ер а ц ій н о ї д ія л ь н о ст і (дет ал ізац ія )

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 18 201 ,5 18 112,8 99,5

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

п о 953 ,8 898 ,8 94,2

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

120 3 407 ,5 4 001,1 117,4

Програма покращення надання медичної допомоги хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, що отримують 
програмний гемодіаліз та проживають в Ізяславському районі 
на 2019-2021 роки”

121 194,7 150,7 77,4

Програма фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення на 2018-2020рр" 122 3 212 ,8 3 850 ,4 119,8

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

123 238,2 217 ,9 91,5

Централізоване постачання з державного бюджету 
імуннобіологічних препаратів 124 142,0 224,2 157,9'

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 (20  088 ,4 ) (20  779 ,8 ) 103,4
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 (490 ,5 ) (601 ,0 ) 122,5
медикаменти та перев ’язувальні матеріали 141 (475 ,8 ) (598 ,6 ) 125,8
ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 (5 ,0) _ _

продукти харчування 143 _ _ _

господарчі товари та інвентар 144 (9 ,8) (2,4)1 24,6
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 (54 ,0) (54 ,0 ) 100,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 (953 ,8 ) (898 ,8 ) 94,2
Витрати на теплопостачання 161 (304 ,1 ) (295 ,2 ) 97,1
Витрати на водопостачання та водовідведення 162 (60 ,5) (57 ,8 ) 95,5
Витрати на електроенергію 163 (361 ,7 ) (279 ,3 ) 77,2
Витрати на природній газ 164 (97 ,1) (92 ,6 ) 95,4
Витрати на тверде паливо 165 (130 ,4 ) (174 ,0 ) а 133,4
Витрати на оплату праці 170 (11 974 ,0 ) (11 826 ,3 ) 98,8
Відрахування на соціальні заходи 180 (2 634 ,2 ) (2 685 ,6 ) 102,0
Витрати по виконанню цільових програм 190 (3 407 ,5 ) (4 001 ,1 ) 117,4
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послугу 195 _ _

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

200 (30 ,0 ) (12 ,6 ) 42,0

Амортизація 210 (540 ,0 ) (697 ,7 ) 129,2
Інші витрати (розшифрувати) 220 (4 ,4) (2 ,7 ) 61,4-
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 (3 366 ,6 ) (3 079 ,9 ) 91,5
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 (7 ,0) - -

витрати на страхові послуги 232 (1 ,0)
витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 (53 ,5 ) (45 ,0 ) 84,1
витрати на службові відрядження 234 (3 ,0) _ _

витрати на зв ’язок та інтернет 235 _ _

витрати на оплату праці 236 (2 665 ,6 ) (2 487 ,7 ) 93,3
відрахування на соціальні заходи 237 (586 ,4 ) (518 ,4 ) 88,4
витрати на обслуговування оргтехніки 238 (4 ,0) _ *

повірка та ремонт усіх приладів обліку 239 (5 ,0) (0 ,5) 10,0



Найменування показника Код
рядка

Звітний період (квартал, рік)

план факт
виконання,

%

1 2 3 4 5
бланкова продукція 240 (2 ,0 ) -

обладнання та інші малоцінні предмети 241 (8 ,2 ) (5 ,5 ) 67,1
комп'ютерна техніка 242 _ _ .

амортизація 250 (6 ,2 ) (6 ,4 ) 103,1
інформаційні та нотаріальні послуги 260 (2 ,0) (1 ,0 ) 50,0
витрати на охорону праці та навчання працівників 261 (11 ,0 ) (4 ,6) 41,8
інші адміністративні витрати (розшифрувати) 262 (11 ,6 ) (10 ,8 ) 93,1
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 14,5 1 491 ,0 10 282,8
дохід від операційної оренди активів 291 10,5 11,4 108,6
дохід від реалізації необоротних активів 292 - 1,4
дохід від безоплатно отриманих активів 293 4,0 1 478,2 .

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 (14 ,50 ) (1 497 ,2 )

Матеріальні затрати 400 (4 940 ,2 ) (5 570 ,2 ) 112,8
Витрати на оплату праці 410 (14  639 ,6 ) (14 3 14 ,0 ) 97,8
Відрахування на соціальні заходи 420 (3 220 ,6 ) (3 204 ,0 ) 99,5
Амортизація 430 (546 ,2 ) (704 ,1 ) 128,9
Інші операційні витрати 440 (122 ,8 ) (1 564 ,6 ) 1 273,7
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 (23 469 ,5 ) (25  3 56 ,9 ) 108,0
III. Інв ести ц ій н а  д ія л ь н іст ь
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 418,0 418,0 100,0
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 
капітальних видатках

501 418,0 418,0 100,0

К ап іт ал ь н і ін в ести ц ії, у сього , у т о м у  числі: 510 . (418 .0 ) (418 .0 ) 100.0
капітальне будівництво 511
придбання (виготовлення) основних засобів 512 (418.0) (418,0) 100.0
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 513
придбання (створення) нематеріальних активів 514
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів

515

капітальний ремонт 516
IV. Ф ін ан сова  д ія л ь н ість
Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, ут . ч.: 600 14 8,2 .

кредити 601
позики 602
депозити 603 14 8,2
Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 (14) (8 ,2) _

кредити 621
позики 622
депозити 623 (14) (8 .2 ) _

Інші витрати (розшифрувати) 630
У сього доход ів 700 23 389 ,5 25 372 .0 108.5
У сього ви тр ат 800 (23 901 ,5 ) (25  783 ,1 ) 107.9
Резервний (Ьо£ІЛ. 850 (511.97) (411.1)
IV. Д ошг#кй'вд) і я на 31 .12 на 31 .12
ШтагЗтай йшДЬШйд? /п$6аВіни к і в 900 183,0 184,5 100.8
Пєізцісі^ ' д^ 910 9 529,1 15 684,1 164,6
ІЇОДаткй^а забоо говапіЙ^ь% % \ 920

'$ван|(щ> іієеЙ і прс^іщ$Д\ми за заробітною платою 930

ШИП т ь 7
Ії^рл

Літвінчук С. І.

Кирилюк О. І.



Інформація
до фінансового плану на 2020 рік

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

1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці (Рядок 410,420)

Загальна інформація про підприємство (резюме)

Найменування показника План Факт
Плановий рік до 

фінансового плану 
на поточний рік, %

Плановий рік до 
факту минулого 

року, %
1 2 3 5 6

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

164,00 158,0

Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 23,25 ' 23,25

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 105,75 99,75

фельдшерсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 35,00 35,00

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 14639,6 14314,0
Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 2665,6 2487,7

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 9946,3 9561,0

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 2027,7 2265,3

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому 3220,6 3204,0
Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 586,4 518,4

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 2188,1 2143,8

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 446,1 541,8

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

9075 9239

Керівний, адміністративно-управлінський та 
допоміжний персонал 11656 10775

амбулаторії загальної практики сімейної 
медицини 9562 9778г

фельдшердсько-акушерські та фельдшерські 
пункти 5890 6684

2. П ерелік підприємств, які вклю чені до ф інансового плану

К од за  ЄДРПО У Н айменування підприємства В ид діяльності

1 2 3

38072569
К ом унальне неком ерційне підприєм ство "Ізяславський центр  

П М С Д" Ізяславськ ої р ай онної ради Х м ельницької області
86.21 ЗА ГА Л Ь Н А  М ЕД И Ч Н А  П РА К ТИ К А

3. Інформація про бізнес п ідприєм ства (код рядка 100)

Найменування видів 
діяльності за КВЕД

Питома вага в 
загальному 

обсязі реалізації,
%

Фактичний показник за 2020 
рік

Плановий
показник
поточного

року

Фактичний показник 
поточного року за останній 

звітний період
Плановий рік

за
минули 

й рік

за
планов  ̂
ий рік

чистий 
дохід від 
реалізації 
продукції 
(товарів, 

робіт, 
послуг), 
тис. грн

кількість
продукці

V
наданих
послуг,

одиниця
виміру

ці^а
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
(вартість

продукції/
наданих
послуг),

грн

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
Загальна медична практика 18112,8 29180,0 651,6 17 550,0 4 786,1 29 180 651,60

Усього 18112,8 17 550,0 4 786,1



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів ( р я д о к  150)

№
з/п Марка Рік «випуску- Мета використання

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

Плановий рік до факту 
минулого року, %План Факт Плановий рік

1 2 3 4 ----------------------5 6 7 8 9
1 У А З-3741 2008 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 1 275 2 200 -
2 OPEL Combo 1435 2009 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 4 695 6 695 -
3 УАЗ-3962-1 бу 1986 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 3 410 5 410 -
4 OPEL Combo 1436 2009 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 3 270 4 250 -
5 У A3 - 3962 б/у 1988 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) - - #ЗНАЧ!
6 У A3 452А б/у 1982 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) - #ЗНАЧ!

7 У A3 - 3962 95 2012 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 1180 2180

8 УАЗ-3152 б/у 1989 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) -

9 ЗАЗ Sens ВХ4982ВХ 2016 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 11095 14000 -

10 ЗАЗ Sens ВХ0835СВ 
(газ)

2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря)

11 ЗАЗ Sens ВХ0834СВ 2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 1565 2565 -

12 ЗАЗ Sens ВХ1374СВ 
(газ)

2017 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) -

13 Renault Duster 2019 Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 23 600 13 400

14
15
16
17
18
19
20
21 С

Усього 50 090 50 700 - -

5. Витрати на оренду службових автомобілів

£
 > Договір Марка Мета використання Дата початку оренди

Витрати, усього тис. грн.
Плановий рік до плану 

поточного року, %
Плановий рік до факту 

минулого року, %факт
минулого року

фінансовий план 
поточного року

плановий рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

УАЗ - 3962 АА5890 OK Надання первинної медичної допомоги на дому (виклики лікаря) 2014 3910 3300

Усього 3910 3300 0

6. Джерела капітальних інвестипій
тис, грн

Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього
№ Найменування об’єкта утому числі за кварталами у тому числі за кварталами у тому числі за кварталами у тому числі за кварталами у тому числі за кварталами
з/п рік

1 II 111 IV
рік

І II 111 IV
рік

І II Ill IV
рік

1 11 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) - 418,0 407,3 10,7 - - 418,0 - 407,3 - 10,7

2 Капітальний ремонт - -

3 - - - -

4 - - -

- -

Усього _ - . - - 418,0 - 407,3 - 10.7 - - - - - - - - - - 418,0 407,3 - 10,7

Відсоток 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0



7. Капітальне будівництво (цядок 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

освоєння
капітальних

вкладень

фінансування 
капітальних інвестицій 

(оплата грошовими 
коштами), усього

у тому числі

власні кошти
кредитні

кошти

інші джерела 
(зазначити 
джерело)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 то 11 12 13

-

-
-
-

-
-

Усього - - - - - - - -

9. Інші витрати (рядок 220)

№
з/п

Стаття витрат Виграти, усього тис. грн. Плановий рік до 
плану

Плановий рік до факту 
минулого року, %План Факт Плановий рік

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати на обслуговування електрогосподарства 0,0 0,0 #ДЕЛ/0!
2 Обслуговування сигналізації 0,0 0,0
3 Витрати на обслуговування газового обладнання 3,0 1,4 -

4 Послуги із утримання будинків 1,4 1,3 -

Усього 4,4 2,7 0,0 -

9. Інші адміністративні витрати (рядок 262)

№
з/п

Стаття витрат Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до 
плану

Плановий рік до факту 
минулого року, %План Факт Відхилення, %

1 2 3 4 5 6 7
1 Витрати на послуги банків та РКО 3,0 1,9 63,3
2 Послуги з підтримки та обслуговування сайту 2,6 2,6 100,0
3 Підписка 6,0 6,3 105,0

/ /  г ~ ■. , уМ Ч \ \ 11,6 10,8 ^ 268,3 2 484,6
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Літвінчук С. І.
(ініціали, прізвище) 

____Кирилюк О. І.__



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за 2020 рік

Населення Ізяславського району становить 42320 осіб. З КНП 
«Ізяславський центр ПМСД» станом на 31 грудня 2020 року заключено 29180 
декларацій про вибір лікаря, що становить 67,8% від усього населення.

КНП «Ізяславський центр ПМСД» за 2020 рік отримало надходжень в 
сумі 25 372,0 тис.грн (включає доходи: від НСЗУ, з місцевого бюджету на 
комунальні послуги, на виконання цільових програм, централізоване 
постачання з державного бюджету імуннобіологічних препаратів, інші 
доходи від операційної діяльності та ін). Від Національної служби здоров’я 
України отримано 18112,8 тис.грн. План дохідної частини перевиконано на 
8,5%.

Витрати підприємства складаються з :
Рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 
20 779,8 тис.грн:

% Витрати на послуги, матеріали та сировину становлять -  601,0 тис.грн в 
т. ч.:

Медикаменти та перев’язувальні матеріали -  598,6 тис.грн, план
перевиконано, за рахунок списаного Пульмозиму, Креону та вакцини) 
Господарські матеріали та інвентар -2 ,4  тис.грн
Г Витрати на ПММ -  54,0 тис.грн (план виконано)
Г Витрати на комунальні послуги та енергоносії -  898,8 тис.грн - план 

виконано на 94,2%;
% Витрати на оплату праці (виробничі витрати) -  11 826,3 тис.грн (план 

виконано на 98,8%)
Г Відрахування на соціальні заходи -  2685,6 тис.грн (план перевиконано на 

2%, за рахунок неповної зайнятості)
% Витрати по виконанню цільових програм -  4001,1 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 -  150,7 тис.грн та на Програму фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки -  3850,4 тис.грн 
(комунальні послуги не включені в цю суму). По Програмі фінансових 
гарантій медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки кошти 
було витрачено на такі напрямки:

-  Фінансова підтримка працівників ФПів та навчання лікарів-інтернів -

969,9 тис.грн
- Придбання ПММ, господарських матеріалів, бланків та запчастин -

338,4 тис. грн



-  Медикаменти та вироби мед. призначення -  1181,1 тис.грн
(невідкладна допомога, засоби індивідуального захисту, вироби 
медичного призначення, мед. обладнання, дезінфекуючі засоби тощо)

-  Продукти харчування (сухі молочні суміші) — 45,9 тис.грн
- Оплата послуг — 653,0 тис. грн (охорона приміщень, телефонний 

зв ’язок та інтернет тощо)
-  Оплата відряджень (СМП та лікарі) — 9,0 тис.грн
-  Відшкодування витрат, пов ’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах -637,6 тис.грн
- Інші поточні видатки — 15,5 тис.грн

^  Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані -  
12,6 тис.грн: (11,6 тис.грн -  встановлення пандусів та 1,0 тис.грн 
встановлення електролічильника)

•6 Амортизація -  697,7 тис.грн -  план перевиконано на 29,2% за рахунок 
нарахованого зносу на новозбудовану амбулаторію

% Інші витрати -  2,7 тис.грн -  утримання будинків (вивіз сміття) -  1,3 
тис.грн та газообслуговування -  1,4 тис.грн 
Витрати по інших статтях видатків не проводились

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становлять -3079,9 тис.грн:
- Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення -  45,0 

тис.грн (оплата за користування медичною інформаційною системою 
«Аскеп») -  план виконано 84,1%

- витрати на оплату праці -  2487,7 тис.грн (план виконано на 93,3%)
- відрахування на соціальні заходи -  518,4 тис.грн (план виконано на 

88,4%)
- амортизація -  6,4 тис.грн (план перевиконано на 3,1%)
- повірка та ремонт приладів обліку -  0,5 тис.грн (план виконано на 10%)
- придбання обладнання та МШП -  5,5 тис.грн -  придбано

комплектуюче до комп’ютерів та лічильник (план виконано на 67,1%)
- інформаційні та нотаріальні послуги -  1,0 тис.грн (друк статей в 

місцевій пресі) -  план виконано на 50%;
- витрати на охорону праці та навчання працівників -  4,6 тис.грн (план

виконано на 41,8%) ^
- інші адміністративні витрати -  10,8 тис.грн (послуги банків та РКО -  

1,9 тис.грн, обслуговування сайту -  2,6 тис.грн та підписка на журнали 
-  6,3 тис.грн) -  план виконано на 93,1%

- Витрати по інших статтях видатків не проводились

Рядок 291 -  доходи від операційної оренди активів -  11,4 тис.грн; з 
урахуванням залишку коштів по орендній платі з минулого року, було



проведено наступні витрати: 4,8 тис.грн -  придбання стільців; 1,4 тис.гри -  
поповнення рахунку для сплати ПДВ; 1,4 тис.грн -  придбання табличок на 
кабінети, бензопили -  3,6 тис.грн, мобільні телефони (2шт для створення 
«гарячої лінії») -  1,1 тис.грн, кардіопаперу -  1,0 тис.грн, рукавичок -  1,1 
тис.грн, світильники, розетки, вимикачі -  2,0 тис.грн, спецрецептурні бланки 
-  0,8 тис.грн та проведення мікробіологічних досліджень -  0,4 тис.грн

Рядок 292 -  дохід від реалізації необоротних активів -  1,4 тис.грн

Рядок 293 -  дохід від безоплатно отриманих активів -  1478,2 тис.грн 
(отримано безкоштовно ПММ на суму 12,6 тис.грн; на боротьбу з СОУГО-19 
засоби індивідуального захисту, вироби медичного призначення та 
медикаменти -  151,6 тис.грн, дрова -  0,4 тис.грн, автомобілі на Кунівську та 
Клубівську амбулаторії на суму -  979,2 тис.грн, телемедичне обладнання на 
Клубівську та Радошівську амбулаторії на суму -  219,3 тис.грн, меблі на 
Клубівську амбулаторію -  101,1 тис.грн, а також 14,0 тис.грн на придбання 
меблів та медобладнання на ФАГІ с. Теліженці. -  закуплено на ФАП с. 
Теліженці меблі, пульсоксиметри та тонометри).

Рядок 500 -  доходи з місцевого бюджету по капітальних видатках -  418,0 
тис.грн -  закуплено комп’ютерну техніку лікарю, монітори життєво- 
важливих показників та аналізатори сечі -  план виконано

Рядок 600 -дохід від депозиту -  8,2 тис.грн, кошти використано на оплату 
праці працівників та на підписку електронної газети

На кінець звітного періоду сума резервного фонду становить (-411,1 
тис.грн) за рахунок амортизації в сумі 704,1 тис.грн, яка включена у витрати 
підприємства, але не відображена в дохідній частині фінансового плану.

Головний лікар
КНП «Ізяславський центр ПМСД»


