
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                             

Пояснювальна записка 

до внесення Змін до фінансового плану  

Комунального підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги Костянтинівської 
міської ради» на 2020р.

Комунальне  підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги Костянтинівської міської
ради» звертається до Вас з проханням погодити внесення змін до фінансового плану підприємства на 2020
рік у зв’язку зі зміною деяких показників його діяльності, а саме:

Дохідна частина фінансового плану на 2020 рік збільшується на 122,6 тис.грн. та становить 39111,5 
тис.грн. зміни зазнали:
Рядок 100 «Дохід від реалізації продукції (надходження від НСЗУ)» -  31403,8 тис.грн. (збільшується 
на 152,8 тис.грн.);
Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету» - 4127,1 тис.грн. (зменшується на 67,0 тис.грн.);
Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» - 132,3 тис.грн. (збільшуються на 1,0 тис.грн.);
Рядок 600 «Дохід від фінансової діяльності» - 64,0 тис.грн. (збільшується на  35,8 тис.грн).

Розподіл витратної частини фінансового плану КП «ЦПМСД Костянтинівської міської ради» на
2020 рік збільшується на 122,6 тис.грн та становить 39111,5 тис.грн. Зміни відбуваються в частині
наступних витрат:

рядок 200 «Заробітна плата» -  26008,3 тис.грн., (збільшується на 52,9 тис.грн.),
рядок 210 «Нарахування на оплату праці» –  5717,2 тис. грн., (збільшується на 7,4 тис.грн.),
рядок 220 «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» – 1250,7 тис. грн.,
рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» – 3246,4 тис. грн.,(збільшується на 112,5
тис.грн.),
рядок 240 «Продукти харчування » –99,5 тис. грн.,
рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 742,6 тис. грн., (зменшується на 16,0  тис.грн.),
рядок 260 «Видатки на відрядження» - 30,0 тис.грн.,
рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 1264,0 тис. грн.,(зменшується на 100,0
тис.грн.),
рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 
не віднесені до заходів розвитку -45,0 тис.грн., 
рядок 290 «Соціальне забезпечення » – 556,7 тис. грн. (збільшується на 30,0 тис.грн.),
рядок 300 «Інші поточні видатки» – 87,1 тис. грн.,
рядок 630 «Резервний фонд (витрати майбутніх періодів)» – 64,0 тис.грн. (збільшується на 35,8 тис.
грн.).

За елементами операційні витрати змінюються наступним чином:

рядок 400 «Матеріальні затрати» - 5860,6 тис.грн. (збільшується на 12,5 тис.грн.),

рядок 410 «Витрати на оплату праці» - 26008,3 тис.грн. (збільшується на 52,9 тис.грн.),

рядок 420 «Відрахування на соціальні заходи» - 5717,2  тис.грн. (збільшується на 7,4 тис.грн.)

рядок 440 «Інші операційні витрати» - 1461,4 тис.грн. (збільшується на 14,0 тис.грн.).

       Дохід, що підприємство планує отримати в 2020 році у вигляді нерозподіленого прибутку,
планується  залишити як резервний фонд та використати на покриття непередбачених витрат 2020
року та  витрати 2021 року. 
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