
Поясtлювальна записка до звiту
фiнансового плану комуналъного пiдприемства<ЛаДИЖИНСЬКИЙ МiСЬкий чентр первинноi медико_санiтарнот допомоги))Ладижинськоi Mi cbKoi ради

на 2020 piK

комунальне пiдприемство <ладижинський мiськир-МеДико-санiтарноi допомоги> Ладижинськоi Mi ськоi радисоr.li ::T;:JT*, :закладом охорони здоров'я , Що надае первинну медико-санiтарну допомогунаселенню MicTa Ладижин, села Лукаrпiвкu, ..n"*u Губник та хутора Ружицьких.

"r" ,Х;:l;:fi]";-"ННЯ 
ПiДПРисмства : 24з2l, вiнницъка область, м. ладижин,

Загальна характеристика пiдприемства : Пiдприемство обслугов уе 2З852чоловiк, з них: 165о7 дорослого населен ня,7З45дитячого населення . Виробничапотужнiстъ пiдпри€мства 440 вiдвiДуванъ в змiну.
Кiлъкiстъ штатних посад по КП кЛадижинський мiський центр первинноiмедико-санiтарноi допомоги> Ладиrкинсъкоi MicbKoi ради становить б7 одиницъ,в т. ч.:

лiкарi
середнiй медперсонал
молодший медперсонал
iнший персонал

- l4,5 од.;
- З 1,0 од;
- 6,0 од.;
- 15,5 од.;

l. lохоли
lоходи пiдприсмства формуються iз надходженъ вiд Нацiоналъноi службиздоров'я Украiъи на медичне обслуговування населення за програмою медичнихгарантiй.

Формування дохОдiв заплановано за рахунок отримання коштiв за наданнямедичних послуг, пов'язаних З первинною медичною допомогою пацiентам, Щоподали декларацii про вибiр лiкаря, який надас первинну медичну допомогу тасуми оплати надання медичних послуг, пов'язаних a ,rap""no,o ,.о"r"оaдопомогою, пацiентам з ((червоного списуrr. Пр" розрахунку коштiв вiд надання
Iuffi 1iu ХlЖ; "rТ#::}'^"""ОТ Д Опомоги пр отягом 2 02 0 po*y ru..o.o"u"o
капiтацiй"оi.,u"п";;;;;;;;'Н#}Тr,"#fi".Н::;ТЖiТНr#r;
застосуванням вiкових коефiцiснтiв.

протягом l кварталу 202о року пiдприемством заплановано отриматикоштiв за надання медичних послуг з первинноi медичноi допомоги на загалънусумУ зl57,1 тис, грн, , фактично ж отримано 3i45,4 тис. гривень, тобто план подоходах отриманих в якостi надходженъ вiд нсзу виконано на 99,6 yо.



\

Також фiнансовим планом пiдприемства заплановано в 1 кварталi 2020 РОК)

отримати 12,0 тис. грн. доходу вiд фiнансовоТ дiяльностi, вiдсоткiв вiд розмiЩеННЯ

коштiв на депозитний рахунок фактично ж отримано на 11,6 тис. грн., що

становить 96,7 Оh до планового виконання.

KpiM цього гIротягом l кварталу 2020 року пiдприсмством запланоВанО

отримати iншого доходу вiл операцiйноТ дiяльностi, а саме доходу вiд беЗОпЛаТНО

отриманих активiв (вакцини, медичнi препарати та витратнi матерiали, ТОЩО) На

сумУ 181,00 тис. грн. фактичнО ж отримано на 18,7 тис. грн. менше й вiдповiдно

план виконано на89,7 ОА.

2. Витрати

Планова собiвартiсть реалiзованоi продукцii на 2020 piK враховУе очiкУВаНе

помiрне зростання оплати працi, тарифiв на електроенергiю, матерiали, пальне,

газ та iH. товари та гIослуги. Плановий показник собiвартостi виконанО на 99,|О/о й

становиТ ь 268З,4 тис. грн. iз запланованих на I квартал 2707 ,5 тис. гривень, в т,ч.:

- NIатерiальнi витрати становлять 350,8 тис. грн. та складаються iЗ:

- витрат на медикаменти та шерев'язувальнi матерiали-289,8 ТИС.ГРН.,

- господарчi товари та iHBeHTap - 61,0 тис.грн.,

- Паливо-мастильнi матерiали- l4,8 тис. грн..

- Витрати на сплату комунfu,Iьних гlослуг та енергоносiiв _ 77,6 тис.грн.,

- Витрати на оплату працi - 138б,4 тис.грн,,

- Вiдрахування на соцiальнi заходи - 28'7 ,9 тис.грн.,

- Амортизацiя - З|4,9 тис.грн.,

- Витрати на пiдтримання об'сктiв в робочому cTaHi _ 69,5 тис, грн

- Iншi витрати включають в себе:

- витрати на лабораторнi дослiдження - 1 1 1,З тис,грн.,

- видатки на вiдрядження - 3,9 грн.,

- витрати на послуги охорони - 4,4 тис.грн,,

- витрати на провелення медичного огляду працiвникiв - 8,8 тиС.ГРН.,

- витрати на дезiнфекцiю та дератизацiю - 0,8 тис.грн.,

- витрати на зв'язок та iHTepHeT - 9,3 тис.грн.,

- витрати на забезпечення пiльгового населення лiкарськими засОбаМИ -
41,1 тис.г,рн.,

- витрати на утилiзацiю вiдходiв - 1,4 тис.грн.

План по адмiнiстративних витратах за 1 квартал 2020 року виконано

на 97,2ОА й становлять 59З,З тис. грн., iз запланованих 610,1 Тис. грИВеНЬ.

Ддмiнiстративнi витрати включають в себе витрати на опЛаТУ ПРаui й

вiлрахувангrя на соцiальнi заходи, Нз службовi вiдрядження, витрати на

канцтовари, оплату послуг зв'язку та iHTepHeTy, витрати з гrридбання Та СУПРОВОДУ

програмного забезпечення, затрати на обслуговування оргтехнiки



адмiнiстративно-господарського персоналу, амортизацiя, витрати на страхування,

охорону црацi та навчання працiвникiв, пiдписку, rrослуги з технiчного

обс;rуговування сайту, юридичнi й нотарiальнi послуги та iншi адмiнiстративнi

витрати (витрати на оплату комунальних послуг з розрахунку на

адмiнпримiшденнь, оплату сигналiзацii (кнопка швидкого реагування вiддiлу

охорони), iнформацiйно-консультативнi поспуги тощо).

також на 1 квартал 2о2о року заплановано iнших витрат вiд

операцiйноТ дiяльностi в cyMi 24,З l,ис,I-РН,, фактично ж вони склали 22,4 тис,

ГРН., шо становить 92,2 о^ до планового виконання,

Що iнших витрат вiд операцiйноi дiяльносr,i включено оплату гIерших 5-ти днiв по

лiкарняним листам, есв по виплатах по тимчасовiй непрацездатностi,

Фiнансовим пJIаном пiдгrриемства на 1 квартал 2020 року заплановано

перевищення витратноТ частини дохiдноi на 441,8 тис,грн, фактично ж

враховуючи економiю отриману за 2о19 pik витрати 1 кварталу перевищили

доходи gа 426,7 тис. гривень,

3. Капiтальнi iнвестицii

протягом 1 кварталу 2о2о року пiдприсмством заплановано капiтальнi

iнвестицiТ, на якi планувалось витратити кошти в загальнiй cyMi 450,0 тис,

гривень. Фактично здiЙснено капiтальних iнвестицiй на загаJIьну суму 446,9 тис,

гривень.
капiтальнi видатки як i планувалось проводились за рахунок власних

коштiв, отриманих як плата за надання медичних послуг, пов'язаних з первиною

медичною допомогою та благодiйнот допомоги, В 1 квартшri2020 року придбано

електрокардiограФ, офтальмоскоп, небулайзер, пiкфлуометр, глюкометри,

отоофтальмоскоп, ростомiри, портативниЙ телемедечниЙ пристрiЙ, таблицi для

визначення гостроти зорУ, медичний лiхтарик, медичнi вимiрювальнi стрiчки,

безконтактний термометр, жорсткий диск, оперативну пам'ять, свiтч, блок

)Itивлення, маршрутизатори, велосипед, IVIФу, 2 комп'ютери в складi, MoHiTop,

переговорний пристрiй, еJIек],росчшки. прасувальну дошку, дозатори мила

рiдкого, стiльцi, жалюзi,

Щиректо
Шерстка Н.С.


