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КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ
ДОПОМОГИ»

ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Адміністрація КНП «Ізяславський центр ПМСД» надає звіт про 

виконання фінансового плану за IV квартал 2020 року (додається). 

Відповідно пункту 9 Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану КНП «Ізяславський центр ПМСД» 

(затверджений Рішенням 39 сесії районної ради 7-го скликання №14 від 18 

жовтня 2018 року) після проведення аналізу наданого звіту у разі виникнення 

зауважень та/або пропозицій повідомити у письмовій формі.

30300 Хмельницька обл., м. Ізяслав, вул. Шевченка,10-В 
тел/ факс (03852) 4-16-12, 2-61-38 е-шаіі: iz_msd@ukr.net

вих. № <£-}
від » Р Л  2021 року

Начальнику фінансового управління
Журавлю С. В.

Заступник головного лікаря 

Ізяславського центру ПМСД
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Коди

Підприємство
Комунальне некомерційне підприємство "Ізяславський центр 
первинної медико-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

Ф орма власності Комунальна Стандарти звітності М СФЗ
Середньооблікова кількість ш татних працівників 186
М ісцезнаходження 30300 Хмельницька область м.Ізяслав вул.Ш евченка, 10 корпус В
Телефон (03852)2-61-38
Керівник Головний лікар Літвінчук С І.

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМСТВА 

за IV квартал 2020 року
(квартал, рік)

тис.грн .

Найменування показника Код
рядка

Звітний період (квартал, рік)

план факт
виконання,

%

1 2 3 4 5
І. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 4 549,0 4 786,1 105,2

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

п о 222,2 327,7 147,5

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

120 760,4 1 280,8 168,4

Програма, покращення надання м едичної допомоги хворим з 
хронічною нирковою недостатністю, що отримують 
програмний гемодіаліз та прож ивають в Ізяславському районі 
на 2019-2021 р о к и ”

121 30,0 10,7 35,7

Програма фінансових гарант ій м едичного обслуговування 
населення на 2018-2020рр”

122 730,4 1 270,1 173,9

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

123 35,0 0,0 -

Централізоване постачання з державного бюджету 
імуннобіологічних препаратів

124 52,0 41,7 80,2

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 (4 892,4) (6 023,5) 123,1
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 (78,3) (202,6) 258,9
медикаменти та перев ’язувальні мат еріали 141 (70,0) (201,1) 287,3
ремонт та запасні частини до т ранспортних засобів 142 (5,0) . .

продукти харчування 143 _ _ _

господарчі товари та інвентар 144 (3,3) (1,5) 46,2
Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 (27,0) (54,0) 200,0
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 (222,2) (327,7) 147,5
Витрати на теплопостачання 161 (99,2) (100,7) 101,6
Витрати на водопостачання та водовідведення 1 6 2 - (14,1) (18,3) 129,8
Витрати на електроенергію 163 (73,7) (103,2) 140,1
Витрати на природній газ 164 (35,2) (40,0) 113,5
Витрати на тверде Паливо 165 . (65,5)1 #ДЕЛ/0!
Витрати на оплату праці 170 (2 997,0) (3 163,5) 105,6
Відрахування на соціальні заходи 180 (659,3) (711,8) 108,0-
Витрати по виконанню цільових програм 190 (760,4) (1 280,8) 168,4
Витрати цільового фінансування на товари, роботи, послуги .Ц95 _ _

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

200 (10,0) (12,6) 126,0

Амортизація 210 (135,0) (268,5) 198,9
Інші витрати (розшифрувати) 220 (3,3) (2,0) 61,3
Адміністративні витрати, у тому числі: 230 (832,2) (825,8) 99,2
витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 (3,0) . -

витрати на страхові послуги 232 _ .

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 (4,3) . .

витрати на служ бові відрядж ення 234 _ _ #ДЕЛ/0!
витрати на зв ’язок та інтернет 235 _ _
витрати на оплату праці 236 (660,1) (664,6) 100,7
відрахування на соціальні заходи 237 (145,2) (140,1) 96,5
витрати на обслуговування оргтехніки 238 _ _ #ДЕЛ/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 - - .

обладнання та інші малоцінні предмети 241 (1,0), (5,5) 550,0
ком п’ютерна техніка 242 _ _ .

амортизація 250 (1,6) (1,6) 100,0
інформаційні та нотаріальні послуги 260 - - #ДЕЛ/0!
витрати на охорону праці та навчання працівників 261 (5,3) (4,2) 79,2
інші адміністративні витрати (розш ифрувати) 262 (6,7) (9,3) 138,8-
Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 2,5 791,1 31 644,0
дохід від операційної оренди активів 291 2,5 2,8 112,0
дохід від реалізації необоротних активів 292 _ 0,1
дохід від безоплатно от риманих активів 293 _ 788,2 .

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300 (2,50) (817,2)

М атеріальні затрати 400 (1 101,1) (1 879,7) 170,7
Витрати на оплату праці 410 (3 657,1) (3 828,1) 104,7
Відрахування на соціальні заходи 420 (804,5) (851,9) 105,9
Амортизація 430 (136,6) (270,1) 197,7
Інші операційні витрати 440 (27,8) (836,7) 3 009,7
Разом (сума рядків 400 - 440) 450 (5 727,1) (7 666,5) 133,9
III. Інвестиційна діяльність
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,0 10,7 #ДЕЛ/0!
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 
капітальних видатках

501 10,7 #ДЕЛ/0!

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 о д 1 (10,7) #ДЕЛ/0!
капітальне будівництво 511
придбання (виготовлення) основних засобів 512 0.0 (10,7) #ДЕЛ/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 інансова діяльність
Доходи від Фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 __ 3_ 1,1 .

кредити 601
позики 602
депозити 603 ___З і 1.1 _

Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 (3) -6,6 .

кредити 621
позики 622
депозити 623 (3) -6,6 .

Інші витрати (розшифрувати) 630
Усього доходів 700 5 624,1 7 239,2 128.7
Усього витрат 800 (5 730.1) (7 683.8) 134.1
Резервний Фонд 850 -106.04 (444.6)
IV. Додаткова інформація на 31.12 на 31.12
Ш татна чисельність працівників 900 183,0 184,5 100,8
П е р в іс ц ^ ж й р г в іо іс ^ ^ и х  засобів 910 9 529,1 15 684,1 164,6
Под аабШ 'Ш йя 920

за заробітною платою 930 _________^ ____________

ицька^.

Літвінчук С І

Кирилюк О. 1



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за IV квартал 2020 року

Населення Ізяславського району становить 43013 осіб. З КНП 
«Ізяславський центр ПМСД» станом на 1 січня заключено 29180 декларацій 
про вибір лікаря, що становить 67,8% від усього населення.

КНП «Ізяславський центр ПМСД» Ізяславської районної ради в IV 
кварталі отримало доходу в сумі 7239,2 тис.грн (включає доходи: від НСЗУ, з 
місцевого бюджету на комунальні послуги, на виконання цільових програм 
та централізоване постачання з державного бюджету імуннобіологічних 
препаратів, та інші доходи від операційної діяльності). Від Національної 
служби здоров’я України отримано 4786,1 тис.грн. План дохідної частини 
перевиконано на 28,7%.

Виплати підприємства складаються з :
Рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» - 
6023,5 тис.грн:
% Матеріальні витрати за IV квартал становлять -  202,6 тис.грн в т. ч.: 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали — 201,1 тис.грн, план
перевиконано, за рахунок списаного Пульмозиму, Креону та вакцини) 
Господарські матеріали та інвентар — 1,5 тис.грн
Г Витрати на ПММ -  54,0 тис.грн (перевиконано на 100%, так як в 

минулому кварталі не закупляли паливо)
% Витрати на комунальні послуги та енергоносії -  327,7 тис.грн 

перевиконано на 47,5%, зокрема значне перевиконання плану по 
електроенергії (електроопаленню в Плужненській АЗПСМ);

% Витрати на оплату праці (виробничі витрати) -  3163,5 тис.грн 
(перевиконано план на 5,6% за рахунок виплати індексації, компенсацій 
за невикористану відпустку та вихідної допомоги працівникам)

V Відрахування на соціальні заходи -  711,8 тис.грн (план перевиконано на
8%)

V Витрати по виконанню цільових програм -  1280,8 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 -  10,7 тис.грн та на Програму фінансових гарантій 
медичного обслуговування населення на 2018-2020 роки -  1270,1 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:

-  Оплата праці працівників ФПів -320,8 тис.грн



-  Придбання ПММ, господарських матеріалів, бланків та запчастин
74,7 тис. грн

- Медикаменти та вироби мед. призначення — 586,9 тис.грн (невідкладна 
допомога, засоби індивідуального захисту, вироби медичного 
призначення, мед.обладнання, дезінфекуючі засоби тощо)

- Продукти харчування (сухі молочні суміші) — 16,5 тис.грн
- Оплата послуг —  76,5 тис. грн (охорона приміщень, телефонний зв’язок 

та інтернет тощо)
- Оплата відряджень (СМП та лікарі) -6,7 тис.грн
- Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах -172,5 тис.грн
- Інші поточні видатки —  15,5 тис.грн

'б 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)

■б Амортизація -  268,5 тис.грн -  план перевиконано на 98,9% за рахунок 
нарахованого зносу на новозбудовану амбулаторію 

•б Інші витрати -  2,0 тис.грн -  утримання будинків (вивіз сміття) -  0,6 
тис.грн та газообслуговування -  1,4 тис.грн 
Витрати по інших статтях видатків не проводились

Рядок 230 «Адміністративні витрати» становлять -  825,8 тис.грн:
- витрати на оплату праці -  664,6 тис.грн (план перевиконано на 0,7%)
- відрахування на соціальні заходи -  140,1 тис.грн (план виконано на 

96,5%)
- амортизація -  1,6 тис.грн (план виконано)
- 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 перевиконано, але за 
рахунок залишку коштів з минулого звітного періоду (III квартал) в 
сумі 5,0 тис.грн, план виконано на 91,6%)

- витрати на охорону праці та навчання працівників -  4,2 тис.грн (план 
виконано на 79,2%)

- інші адміністративні витрати^- 9,3 тис.грн (послуги банків та РКО -  
0,4 тис.грн, обслуговування сайту -  2,6 тис.грн та підписка на журнали 
-  6,3 тис.грн)

- Витрати по інших статтях видатків не проводились

Рядок 291 -  доходи від операційної оренди активів -  2,8 тис.грн; з 
урахуванням залишку коштів по орендній платі з минулих періодів, було 
проведено наступні витрати: 4,8 тис.грн -  придбання стільців; 0,2 тис.грн -



поповнення рахунку для сплати ПДВ; 1,4 тис.грн -  придбання табличок на 
кабінети.

Рядок 292 -  дохід від реалізації необоротних активів -  ОД тис.грн

Рядок 293 -  дохід від безоплатно отриманих активів -  788,2 тис.грн 
(отримано безкоштовно бензин на суму 1,0 тис.грн; благодійну допомогу на 
боротьбу з СОУЮ-19 (засоби індивідуального захисту) та медикаменти -  1,8 
тис.грн, автомобіль на Кунівську амбулаторію на суму 465,0 тис.грн, 
телемедичне обладнання на Радошівську та Клубівську амбулаторії на суму 
219,3 тис.грн, меблі на Клубівську амбулаторію на суму 101,1 тис.грн.

Рядок 500 -  доходи з місцевого бюджету по капітальних видатках -  10,7 
тис.грн -  закуплено комп’ютерну техніку лікарю

Рядок 600 -  у IV кварталі підприємство отримало дохід від депозиту в сумі 
1,1 тис.грн, враховуючи доходи від депозиту за минулі звітні періоди кошти 
використано на оплату праці працівників.

На кінець звітного періоду сума резервного фонду становить (-444,6 
тис.грн) за рахунок амортизації в сумі 270,1 тис.грн, яка включена у витрати 
підприємства, але не відображена в дохідній частині фінансового плану, 
списаної вакцини та препарату Пульмозим, отриманих з державного 
бюджету на суму -  163,7 тис.грн, а також списання медикаментів отриманих 
безкоштовно на Плужненську амбулаторію на суму 9,2 тис.грн, закуплено 2 
вимірювачі АТ та кушетку на ФАП с. Теліженці на загальну суму 5,3 тис.грн
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