
Додаток

від___________2021року  №_______

Проект х
Попередній  
Уточнений
Зміни х

Підприємство  за ЄДРПОУ 38402043

Організаційно-правова форма за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 6825500000
Орган державного управління   за СПОДУ
Галузь     за ЗКГНГ
Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.21

Одиниця виміру,  тис.грн. Х

Форма власності
Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

І  ІІ  ІІІ  ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 42 647,7      41 605,0      9 911,4    10 345,0       10 606,1      10 742,5 

Договір №4495-Е421-Р000(мобільна паліативна мед.допомога ) 101        5 485,7                -         253,2         2 616,3        2 616,2 

Договір №4495-Е421-Р000(супровід та лікування хворих на 

туберкульоз на первинному рівні мед.допомоги )
102           100,0                -            100,0                   - 

Договір №1339-Е421-Р000(вакцинація COVID-19 ) 103        1 500,0                -         590,0            580,0           330,0 

Відшкодування зарплати лікарям - інтернам 104           286,4           71,6           71,6              71,6             71,6 

КП "КНП Шепетівський Центр ПМСД" Шепетівської міської ради 

до рішення виконавчого комітету Шепетівської 

міської ради

"ЗАТВЕРДЖЕНО"

зробити позначку "Х"

Коди

(03840) 4-01-73

Комунальне підприємство

Шепетівський район

Стандарти звітності П(с)БОУ

комунальна Стандарти звітності МСФЗ
286

30411, Хмельницька обл., м. Шепетівка

Нечипорук Андрій Григорович

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА  2021рік
на 01.09.2021р

Найменування показника
Код 

рядка 

Фін. план на 

01.01.2021ро

ку

Фін.план  

уточнений 

(усього)

У тому числі за кварталами 

I. Фінансові результати
Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)



Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв
110                   - 

Дохід   за цільовими програмами, у тому числі: 120 0,0        1 364,3                -         454,2            448,8           461,3 
121                   - 
122                   - 

Програма фінансової підтримки (комунальні+ поліативна 

допомога+ПММ на перевезення діалізних хворих)  Грицівська ОТГ
123           206,6           69,0              68,6             69,0 

Програма фінансової підтримки (комунальні+ поліативна 

допомога+ПММ на перевезення діалізних хворих)  Ленковецької ОТГ
124           232,0                  -             77,0                78,0               77,0 

Програма фінансової підтримки (  комунальні+поліативна 

допомога+ПММ на перевезення діалізних хворих) Михайлюцька ОТГ
125           486,7           162,2              162,2             162,3 

Програма фінансової підтримки (комунальні+ поліативна 

допомога+ПММ на перевезення діалізних хворих)  Судилківська ОТГ
126           439,0           146,0              140,0             153,0 

Проведення утилізації ліків (Плесна ОТГ) 127                   - 
Програма " Медичне забезпечення хворих пільгових та соціально - 

незахищених верств населення Шепетівського району у разі 

амбулаторного лікування на 2021рік"

128                   - 

Придбання пального для довозу хворих нефрологічного профілю 

(Шепетівка)
128                   - 

Видатки                   - 
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 132           -     (32 287,9)     (37 577,4)    (7 988,4)    (8 832,7)     (10 373,4)    (10 382,9)
Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140       (1 407,5)       (2 839,6)       (178,0)       (531,3)       (1 127,9)      (1 002,4)

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 -998,0       (1 466,1)       (100,0)       (342,9)          (567,6)         (455,6)

запасні частини до транспортних засобів 145 -155,0          (219,0)         (30,0)         (55,0)            (67,0)           (67,0)

господарчі товари та інвентар, меблі 146 -254,5       (1 154,5)         (48,0)       (133,4)          (493,3)         (479,8)

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 -537,2          (730,2)       (138,3)       (133,3)          (230,3)         (228,3)
Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160          (997,3)       (1 575,9)       (289,1)       (435,0)          (412,4)         (439,4)
Витрати на електроенергію, реактивна електроенергія 161 -420,0          (730,0)       (146,0)       (246,4)          (164,0)         (173,6)

кошти НСЗУ          (420,0)       (146,0)       (147,4)            (64,0)           (62,6)

Судилків ОТГ          (100,0)         (30,0)            (30,0)           (40,0)

Ленківці ОТГ          (110,0)         (36,0)            (37,0)           (37,0)

Гриців ОТГ            (40,0)         (13,0)            (13,0)           (14,0)

Михайлючка ОТГ            (60,0)         (20,0)            (20,0)           (20,0)

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 -48,2            (54,8)         (14,8)            (21,2)           (18,8)



кошти НСЗУ            (48,2)         (12,6)            (19,0)           (16,6)

Гриців ОТГ              (6,6)           (2,2)              (2,2)             (2,2)

Витрати на природній газ 163 -164,1          (438,0)         (65,1)       (116,7)          (108,2)         (148,0)

кошти НСЗУ          (198,0)         (65,1)         (40,7)            (26,2)           (66,0)

Судилків ОТГ          (140,0)         (46,0)            (47,0)           (47,0)

Михайлючка ОТГ          (100,0)         (30,0)            (35,0)           (35,0)

Витрати на тверде паливо 164 -50,0            (72,0)           (9,0)                 -            (49,0)           (14,0)

Судилків ОТГ            (19,0)           (9,0)              (8,0)             (2,0)

Ленківці ОТГ            (20,0)            (15,0)             (5,0)

Гриців ОТГ            (11,0)            (11,0)

Михайлючка ОТГ            (22,0)            (15,0)             (7,0)

Витрати на теплопостачання 165 -315,0          (281,1)         (69,0)         (57,1)            (70,0)           (85,0)

Витрати на отримання ліцензії 166 -6,0              (6,0)                -           (3,0)              (3,0)

Витрати на оплату праці 170 -24 399,6     (26 141,6)    (6 034,6)    (6 133,2)       (7 000,1)      (6 973,7)
нарахування на заробітну плату 180 -4 790,3       (5 396,1)    (1 343,4)    (1 324,9)       (1 297,7)      (1 430,1)
Витрати по відшкодуванню лікарських засобів пільговим 
категоріям населення (по програмах ОТГ)

190            (216,0)           (72,0)              (72,0)             (72,0)

Судилківська ОТГ              (80,0)           (28,0)              (26,0)             (26,0)

Ленківці ОТГ              (42,0)           (13,0)              (13,0)             (16,0)

Гриців ОТГ              (52,0)           (16,0)              (19,0)             (17,0)

Михайлючка ОТГ              (42,0)           (15,0)              (14,0)             (13,0)

Витрати для придбання ПММ для перевезення діалізних хворих ( по 
програмах ОТГ)

191          (142,0)                  -           (47,0)              (47,0)             (48,0)

Судилківська ОТГ            (25,0)             (9,0)                (8,0)               (8,0)

Ленківці ОТГ            (45,0)           (15,0)              (15,0)             (15,0)

Гриців ОТГ            (32,0)           (10,0)              (11,0)             (11,0)

Михайлючка ОТГ            (40,0)           (13,0)              (13,0)             (14,0)

Витрати на придбання засобів індивідуального захисту та дез.засобів 
( по програмах ОТГ)

192          (175,0)           (58,0)              (58,0)             (59,0)

Судилківська ОТГ            (75,0)           (25,0)              (25,0)             (25,0)

Ленківці ОТГ            (15,0)             (5,0)                (5,0)               (5,0)

Гриців ОТГ            (15,0)             (5,0)                (5,0)               (5,0)

Михайлючка ОТГ            (70,0)           (23,0)              (23,0)             (24,0)

 Витрати для проведення утилізації  ліків 193 -60,0              (60,0)           (20,0)              (15,0)             (25,0)



194                    - 

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування, 
поточний ремонт(по програмах ОТГ)

195            (200,0)                 -           (65,0)              (70,0)             (65,0)

Гриців ОТГ              (50,0)           (15,0)              (20,0)             (15,0)

Михайлючка ОТГ            (150,0)           (50,0)              (50,0)             (50,0)

196                    - 

197                     - 
Витрати на придбання лік. засобів пільговим категоріям населенням 

(Аптека)
198 -50,0                     - 

199                     - 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в роб. стані 

(проведення ремонту мед.обладнання)
200 -20,0              (30,0)                  -             (5,0)              (10,0)             (15,0)

201

Амортизація 210                     -                     - 

Інші витрати (розшифрувати) 220              (20,0)              (65,0)             (5,0)             (5,0)              (30,0)             (25,0)

придбання сантехніки 221 -47,8             (65,0)            (5,0)             (5,0)              (30,0)             (25,0)

Адміністративні витрати, у тому числі: 230            - -10 085,4       (11 440,1)      (2 003,0)      (2 746,5)         (3 433,8)        (3 256,8)

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 -51,1              (51,1)             (3,5)           (22,3)              (12,9)             (12,4)
витрати на страхові послуги, послуги газ-сервіс-інтерм, лабораторні 

дослідження
232 -409,4            (731,4)         (146,4)         (172,0)            (199,0)           (214,0)

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 -187,5            (267,5)           (56,5)           (47,0)              (57,0)           (107,0)

витрати на службові відрядження 234 -60,0              (60,0)           (15,0)           (20,0)              (15,0)             (10,0)

витрати на зв’язок та інтернет 235 -100,0            (100,0)           (26,0)           (24,0)              (26,0)             (24,0)

оплата праці 236 -7 117,2         (6 842,3)      (1 274,3)      (1 817,2)         (1 938,6)        (1 812,2)

нарахування на заробітну плату 237 -1 533,1         (1 417,4)         (229,0)         (374,6)            (414,8)           (399,0)

Матеріальна допомога на оздоровлення 238 0,0            (560,0)           (60,0)           (60,0)            (250,0)           (190,0)

нарахування на матеріальну допомогу 239 0,0            (115,2)           (13,2)           (12,0)              (50,0)             (40,0)

витрати на обслуговування оргтехніки 240 -20,0              (49,3)             (5,0)           (11,0)              (16,7)             (16,6)

витрати на технічне обслуговування,реєстрація касового апарату, 

експертиза БТІ, копія техпаспорта, послуги по охороні
241 -371,3            (683,3)           (86,7)         (109,7)            (253,7)           (233,2)

бланкова продукція 142 -72,0              (72,0)           (18,0)           (18,0)              (18,0)             (18,0)

Обладнання та інші малоцінні предмети 143 -29,3              (52,0)             (7,3)             (7,8)              (18,5)             (18,4)

Електротовари 144 -30,0              (41,1)             (7,0)             (8,0)              (16,1)             (10,0)

медичне страхування працівників 250                     - 

юридичні та нотаріальні послуги 260 -1,5                (1,5)             (0,5)             (0,5)               (0,5)

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 -18,0              (82,0)           (20,6)             (7,4)              (28,5)             (25,5)



інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 -85,0            (314,0)           (34,0)           (35,0)            (119,0)           (126,0)

періодичні видання 281             (25,0)              (10,0)             (15,0)

суборенда приміщення 282           (120,0)          (30,0)           (30,0)              (30,0)             (30,0)

оренда приміщення 283           (145,0)              (72,0)             (73,0)

банківські послуги 284             (10,0)            (0,5)             (2,5)                (3,5)               (3,5)

придбання електронних ключів 285             (14,0)            (3,5)             (2,5)                (3,5)               (4,5)

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290                  8,9                 8,9              2,2               2,2                  2,3                 2,2 

дохід від операційної оренди активів 291 8,9                 8,9              2,2               2,2                  2,3                 2,2 

дохід від реалізації необоротних активів 292                     -                     - 

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300                     - 

Матеріальні затрати 400         (3 002,0)         (5 421,7)         (605,4)      (1 191,6)         (1 857,6)        (1 767,1)

Витрати на оплату праці 410       (31 516,8)       (32 983,9)      (7 308,9)      (7 950,4)         (8 938,7)        (8 785,9)

Відрахування на соціальні заходи 420         (6 323,4)         (6 813,5)      (1 572,4)      (1 699,5)         (1 712,5)        (1 829,1)

Амортизація 430                     -                  -                   -                      -                     - 

Інші операційні витрати 440         (1 455,1)         (2 570,2)         (431,5)         (487,7)            (810,4)           (840,6)

Разом (сума рядків 400 - 440) 450       (42 297,3)       (47 789,3)      (9 918,2)    (11 329,2)       (13 319,2)      (13 222,7)

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500                     - 
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних 

видатках
501                     - 

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510            -            (216,0)         (1 322,9)                  -         (152,9)            (585,0)           (585,0)

капітальне будівництво 511                     - 

придбання (виготовлення) основних засобів 512 -200,0         (1 283,9)                  -         (143,9)            (570,0)           (570,0)

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 513 -16,0              (39,0)                  -             (9,0)              (15,0)             (15,0)

придбання (створення) нематеріальних активів 514                     - 

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 

основних засобів
515                     - 

капітальний ремонт 516                     - 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600            - 76,0               76,0            19,0             19,0                19,0               19,0 

кредити 601                     - 

ІV. Фінансова діяльність

ІІ. Елементи операційних витрат

ІІІ. Інвестиційна діяльність



позики 602                     - 

депозити 603 76,0               76,0            19,0             19,0                19,0               19,0 

Інші надходження (розшифрувати) 610                     - 

Надходження від грантового проекту 611                     - 

Спонсорська допомога (благодійна) 612 55,0             416,2            16,2           370,0                15,0               15,0 

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620            - 0,0            (386,2)           (16,2)         (370,0)                      -                     - 

кредити 621                     - 

позики 622                     - 

Спонсорська допомога (благодійна) 623            (386,2)           (16,2)         (370,0)

Іншівитрати від Грантового проекту 630                     - 

Усього доходів 700            - 42787,6        50 842,5     10 020,4      12 105,2         14 459,1        14 257,8 

Усього витрат 800            -       (42 589,3)       (50 726,6)    (10 007,6)    (12 102,1)       (14 392,2)      (14 224,7)

Нерозподілені доходи 850              198,3             115,9            12,8               3,1                66,9               33,1 

на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10

Штатна чисельність працівників 900        296,00 281,0              288,5             291,0 

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930

Керівник ___Головний лікар__________________

IV. Додаткова інформація

_________________________ А. Г. Нечипорук


