
                                                                                                       

                                              
Пояснювальна записка

 до звіту про виконання фінансового плану  
Комунального підприємства «Центр первинної медико – санітарної допомоги

Костянтинівської міської ради» 
за І-ІІІ квартали 2020р.

1. Загальні відомості
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 наказ МОЗ № 1467 від 
09.08.2018р. 
- 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 міста – 70681 в т.ч., 
     Кількість населення,  з яким укладено декларації – 54233
     Кількість відвідувань 2020р.- 127598 осіб: 90851 дорослого населення, 36747 дитячого 
населення . 
Кількість  штатних  посад  по  КП  «Центр  первинної  медико  –  санітарної  допомоги
Костянтинівської міської ради» становить 264,00 одиниць, в т. ч.:

лікарі                                  -  51,0 од.;
середній медперсонал         -  138,25 од.;
молодший  медперсонал     -  28,5 од.;
інший персонал                  -  46,25 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:
- 23577,9 тис.грн від Національної служби здоров’я  України; 
- 3176,9 тис.грн. кошти місцевого бюджету; 
- 5,6 тис.грн. надходження від оренди майна бюджетних установ;
- 0,2 тис.грн. дохід від реалізації активів
- 90,0 тис.грн. надходження від надання платних послуг;
- 6,5 тис.грн. благодійні внески, гранти та дарунки;
- 49,0 тис.грн. відсотки по депозиту;

3.Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану:



- «Заробітна плата» - 18258,5 тис.грн.
- «Нарахування на оплату праці» - 3802,7 тис.грн.
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 419,8 тис.грн.
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 1268,6 тис.грн.
- «Продукти харчування» - 29,7 тис.грн.
- «Оплата послуг ( крім комунальних)»- 314,5 тис.грн.
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» –  559,2 тис. грн. 
- «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних)програм, не віднесені до 
    заходів розвитку» - 16,3 тис.грн.
- «Соціальне забезпечення» - 387,1 тис.грн.
- Інші поточні видатки – 56,1 тис.грн.
- Амортизація – 278,9 тис.грн.
- Інші (витрати майбутніх періодів) – 49,0 тис.грн.

4.Отримані фінансові результати.
Отримано дохід (план) –  29077,4 тис.грн.
Розподілено витрат  (факт) – 25440,4 тис.грн.,  
Фінансовий результат  складає 3637,0 тис.грн.  (є  власністю підприємства  та  використовується
ним для здійснення господарської).

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


