
Звіт про виконання фінансового плану 
КНП "Сновський центр первинно? медичної допомоги" Сиовської місько? ради 

Сновського району Чернігівсько? області 
І квартал 2021 року

Показники Код рядка План
1 2 3

І. Фінансові результати
Дохід 010 3 036,43

дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за рахунок НЗСУ 015 2 438,56
дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату енергоносіїв, товарі, робіт та 
послуг 016 463,74
дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, в т.ч 017 89,93
онкологія 44,20
пільгові категорії населення 41,82
реабілітація та соціальна адаптація учасників АТО 3,91
протидія захворювання на туберкульоз
програма місцевих стимулів для медичних працівників
Податок на додану вартість 020
Акцизний збір 030
Інші вирахування з доходу 040
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 050 2 902,30
Собівартість реалізованої продукці? (товарів, робіт, послуг) 060 2 922,28
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 061 145,37
Витрати на оплату праці 062 1 885,31
Відрахування на соціальні заходи 063 454,41
Амортизація 064 60,96
Інші операційні витрати 065 376,23

Валовий:
прибуток 071
збиток 072 19,98

Інші операційні доходи 080 0.86
у тому числі.

дохід від операційної оренди активів 081 0.77
одержані фанти та субсидії 082
дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу 083

Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095) 090 607.34
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 091 18,20
Витрати на оплату праці 092 409,69
Відрахування на соціальні заходи 093 92,51
Амортизація 094 29,73
Інші операційні витрати 095 57,21

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

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

Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115) ПО 0,00

V тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 111
Витрати на оплату праці 112
Відрахування на соціальні заходи 113
Амортизація 114
Інші операційні витрати .115



Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 121
збиток 122 72,79

Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140
Інші доходи 150 103,30

у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152
дохід від безоплатно одержаних активів ' 154 90,69

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

прибуток 191 30,51
збиток 192

Податок на прибуток 200
Чистий:

прибуток 211 30,51
збиток 212

Відрахування частини прибутку до бюджету 220
II. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати 310 163,57
Витрати на оплату праці 320 2 295,00
Відрахування на соціальні заходи 330 546,92
Амортизація 340 90,69
Інші операційні витрати 350 433,44
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 3 529,62
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

Модернізація, 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. Додаткова інформація
Штатних одиниць 510 107,0
Первісна вартість основних засобів 520 6053,50
Податкова заборгованість — ^=гД30
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою /у
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