
                                                                                                       

                                              
Пояснювальна записка

 до звіту про виконання фінансового плану  
Комунальне підприємство «Центр первинної медико – санітарної допомоги Костянтинівської

міської ради» 
за 3 квартал 2019р.

1. Загальні відомості
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради» є неприбутковим 
підприємством.
КП «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської ради» здійснює 
господарську некомерційну діяльність, спрямовану на зміцнення та поліпшення здоров я населення 
шляхом забезпечення потреб населення у первинній медичній допомозі.  
Основними напрямками діяльності підприємства є:
- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги населенню згідно до 
ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики №04/0208-М від 02.08.2018р. 
- забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря;
- проведення профілактичних щеплень;
- планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та  
диспансеризації  населення,здійснення профілактичних заходів, у тому числі безперервне 
відстеження стану здоров я пацієнта  з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 
лікування хвороб,патологічних станів;
- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, патологічних станів, а також щодо
ведення   здорового способу життя;
- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків 
непрацездатності;
-пільгове забезпечення лікарськими засобами, виробами медичного призначення та лікувальним 
харчування населення у визначеному законодавством порядку та відповідно   до фінансового 
бюджетного забезпечення галузі охорони здоров я та ін...
Місцезнаходження підприємства:
пр.-т Ломоносова,161
м.Костянтинівка
     Кількість населення, яке обслуговується – 71853 в т.ч. за «зеленим» списком – 52462
     Кількість відвідувань за 2 квартал 2019р.-194530 чоловік: 143444 дорослого населення, 51086 
дитячого населення . 
Кількість штатних посад по КП «Центр первинної медико – санітарної допомоги Костянтинівської
міської ради» становить 279,25 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                  -  53,25 од.;
середній медперсонал         -  155,0 од.;
молодший  медперсонал     -  29,0 од.;
інший персонал                  -  42,0 од.

2.Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану :
Основну дохідну частину фінансового звіту  КП «Центр первинної  медико – санітарної  допомоги
Костянтинівської міської ради» складають доходи від:
- 20203,2 тис.грн від Національної служби здоров”я  України; 
- 2668,9 тис.грн. кошти місцевого бюджету; 
- 50,0 тис.грн кошти місцевого бюджету за рахунок бюджету розвитку
- 69,4 тис.грн надходження від надання платних послуг із проведення лабораторної диагностики; 
- 0,6 тис.грн надходження від реалізації необоротних активів
- 1,3 тис.грн надходження від оренди майна бюджетних установ
- 2451,3 тис.грн. залишок коштів на початок року

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану:



- «Заробітна плата» - 16916,2 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 3496,5 тис.грн.
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 408,2 тис.грн.
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 871,1 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 18,5 тис.грн.
- «Оплата послуг ( крім комунальних)»- 245,4 тис грн.
-  «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –  685,7 тис. грн. 
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до 
    заходів розвитку» - 1,0 тис.грн
- «Соціальне забезпечення» - 344,9 тис.грн.
- Інші поточні видатки – 51,1 тис.грн
- Амортизація – 74,1 тис.грн
- Інші операційні витрати – 1483,8 тис.грн.

4.Отримані фінансові результати.
Чистий дохід – 25444,7 тис.грн.
Витрати – 24596,5 тис.грн.
Підприємство за 3 квартал  2019 рік  отримало чистий прибуток в сумі 848,2 тис. грн, який планує  
розподілити  на  резервний  фонд  та  для  здійснення  господарської  та  фінансово-інвестиційної
діяльності.

Директор  КП «ЦПМСД
Костянтинівської міської ради»                                      Т.І.Шишимарева 




