
Додаток 1 
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Проект

Попередній

Уточнений

Зміни X

зробити позначку "X”

фінансовий план
КНП "Сновський центр первинної медичної допомоги" Сновської міської ради 

Сновського району Чернігівської області

----------------------------------
і

Код рядка ПланПоказники і
і і 2 3

І  Фінансові результати
Дохід 010 11 682,79

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ 015 9 265,88
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енерірносіїв, товарі, робіт 
та послуг 016 1 920,76
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т  ч 017 496,15
ОНКОЛОГІЯ І 214,94
пільгові категорії населення 138,55
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО 12,90
протидія захворювання на туберкульоз 79,76
програма місцевих стимулів для медичних працівників 50,00
Податок на додану вартість * 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 9 265,88
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 060 9 645,75
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 061 658,84
Витрати на оплату праці .. . ................  ; __ ___ 062 6 281,26
Відрахування на соціальні заходи 063 1 437,99
Амортизація 064 293,71
Інші операційні витрати 065 973,95

В аловий:
прибуток 071
збиток 072 379,87

Інші операційні доходи 080 6,00
у тому числі: *

дохід від операційної оренди активів і .  і 081 4,20
одержані ф ан ти  та субсидії .....і . 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083

Адміністративні витрати (сума рялків з 091 по 095) 090 1 885,53
у тому числі за економічними елементами: 1

Матеріальні затрати і 091 36,19
Витрати на оплату праці ;і 092 1 366,33
Відрахування на соціальні заходи ) . 093 300,59
Амортизація ! 094 63,20
Інші операційні витрати 095 119,22

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати * 101
Витрати на оплату праці І 102
Відрахування на соціальні заходи 103
Амортизація 104
Інші операційні витрати І 105



r
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) 110 50,00
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 111
Витрати на оплату праці 112
Відрахування на соціальні заходи 113
Амортизація 114
Інші операційні витрати 115 50,00

Ф інансові результати від операційно? діяльності:
прибуток 121 107,51
збиток 122

Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140
Інші доходи 150 397,69

у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
дохід від безоплатно одержаних активів 154 251,59

Фінансові витрати 160
Витрати від участі в капіталі 170
Інші витрати 180
Ф інансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:

прибуток 191 505,20
збиток 192

Податок на прибуток 200 0,00
Чистий:

прибуток 211 505,20
збиток 212

Відрахування частини прибутку до бюджету 220
II. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати 310 695,03
Витрати на оплату праці 320 7 647,59
Відрахування на соціальні заходи 330 1 738,58
Амортизація 340 356,91
Інші операційні витрати 350 1 093,17
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 11 531,28
III. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво 410

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411

Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів 420
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421

Придбання (створення) нематеріальних активів) 430
в т  ч за рахунок бюджетних коштів 431

Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 440
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 441

М одернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення 
необоротних активів 450

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 491
IV. Д одаткова інформація
Ш татних Д Д И ІН Т П И 510 107,0

П ергц< ЇЙ ^рШ У Б ^айЖ ікх засобів 520 6053,50

/
?Й®Й>*їі.я^ність перед пйадгіідіжами за заробітною платою 540 N

M l
щ ,

л / & І І
л / ^ с г /

).І.Шарпан 
С.О Воробей

13 9 0 ^ у й



Пояснювальна записка 

до змін фінансового плану на 2020 рік

Комунального некомерційного підприємства 

«Сновський центр первинної медичної допомоги»

Комунальне некомерційне підприємство «Сновський центр первинної медичної 
допомоги» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області є 
неприбутковим підприємством.

Заклад здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на збереження та 
зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети 
одержання прибутку

Комунальне підприємство обслуговує 22 282 чоловік: 14 432 дорослого населення, 
З 850 дитячого населення . Виробнича потужність підприємства 280 відвідувань в зміну.

Підставою для внесення змін до фінансового плану на 2020 рік є зменшення 
асигнувань з місцевого бюджету, збільшення надходжень за програмою медичних гарантій 
за пакетом медичної послуги № 29, яка надається мобільними медичними бригадами, що 
утворені для реагування на гостру респіраторну хворобу СОУГО-19.

Дохідну частину фінансового плану на 2020 рік зменшити на 226,21 тис.грн., що 
становитиме 11 682,79 тис.грн.

Зменшити дохідну частину фінансового плану на 2020р ік
Рядок 010 «Дохід» зменшити на 226,21 тис. грн.

- дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ
збільшити на 38,18 тис. грн.

- дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарі,
робіт та послуг зменшити на 271,24 тис. грн.

- дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами збільшити на 6,85 тис.грн., в т.ч.

онкологія зменшити на 1,06 тис. грн.
пільгові категорії населення збільшити на 8,65 тис. грн.
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО зменшити на 0,70 тис. грн.

Рядок 150 «Інші доходи» збільшити на 139,40 тис. грн.:
- зменшити на 6,70 тис. грн. — амортизація від безоплатно отриманих основних

засобів.

Витратну частину Фінансового плану зменшити на 383,56 тис. грн.:
Рядок 060 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» 

зменшити на 447,85 тис. грн. в тому числі:
«Матеріальні затрати» зменшити на 321,76 тис. грн.,

«Витрати на оплату праці» зменшити на 41,05 тис. грн.
«Відрахування на соціальні заходи» зменшити на 0,50 тис. грн.

«Амортизація» збільшити на 97,79 тис. грн.



«Інші операційні витрати» зменшити на 182,34 тис. грн.
- Рядок 090 «Адміністративні витрати» збільшити на 64,29 тис. грн., в тому 

числі:

«Матеріальні затрати» збільшити на 0,03 тис. грн.
«Витрати на оплату праці» збільшити на 34,80 тис. грн.
«Відрахування на соціальні заходи» збільшити на 7,83 тис.грн.

«Інші операційні витрати» збільшити на 21,62 тис.грн.

Фінансові результати від операційної діяльності 
Рядок 121 «Прибуток» становить -  107,51 тис.грн.

Фінансові результати від звичайної діяльності 
Рядок 211 «Прибуток» становить -  505,20 тис.грн.

Шарпан О.І. 

Воробей С.О.

Вик. Концева О.М.
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