
.Щодат9к 2 до Порядку складаншl, затвердкення та конц)олю
виконання фiнансових планiв, затвердденого рiшенням

KaHiBcbKoi районноi рали вiд 03.04.2019 JфЗ3-10/ИI

Пiлприемство tr(омунальне некомерцiйне пiдприемство кКанiвськиИ
центр первиннот медико-санiтарноi допомоги)
KaHiBcbKoi раЦонноТ ради

Коди

орган управлiння KaHiBcbKa районна рала За ЕДРПОУ з8682646
Галузь Охорона здоров'я За СПоДУ 1,7l84
вид економ. дiяльностi _]зц,ц uо \lсд1ltll lа прак,гиliа За КВЕД 86.21
мiсцезнаходженнrI ч*,л. Успенська, l5 м. KaHiB, Черкаська обл.., l9003
Телефон 3-55-05
Керiвник Горьова Наталiя Василiвна

звIт
ПРо ВиконАнНя ФIнАнСоВого ПлАнУ ЗА III квартал 2020 року

оди ця вимlру: тис нь

показники
Ko,r

рядка

За звiтний квартtц Наростаючим пцсушrком з
початку року

План Факт План Факт
l 2 _) 4 5 6

I. Фiнансовi резyльтати
!охiл (вирl,чка) вiл реалiзаuii пролукrliТ (ToBapiB,
робiт. послl,г) 010 5ý6q 7 588з,4 16489,9 16886,2

в т.ч. за рахунок надходженшI iз НСЗУ 015 5564,,7 5883.4 |6479.9 16886,2
Податок на додану BapTicTb 020 8,0 15,6
Щкцизний збiр 030
Iншi вирахчвання з доходу 040
Чистий лохiл (вирl,чка) Bi,r реалiзаuiТ rlрол_r,кчii
(ToBapiB. робiт. поо,l1,г) 050 5561.7 5883,4 164,74,3 l 6886,2

Собi вартiсть реа;riзованоi прол,r,кuii 1Touap i r" робill
посjl!,г) 060 5580, l з928,9 1 7300,б 122\8,6

у To:nry чис,ri за еконол,tiчни\lи c,le]\IerlTaNlL1:

MaTepia,TbHi затрати 061 1 184,8 154,,7 з679,5 465,0
Витрати на оплату працi 062 3406,5 3058,0 1 0240.5 9548,8
Вiдрахування на соцiальнi заходи 063 749,4 646,6 2252,8 l984.6
Амортизацiя 064 |6,/ "4 l7.0 502,2 48,8
Iншi операчiйнi витрати 065 72.0 5)6 625"6 1,7 \,4

Ва,rовий:
прибугок 071 1954.5 4667,6
збиток 0,72 18,4 826,з

Iншi операцiйнi доходи 080 l488.9 1007,4 4997,6 2903,6
Ч ТОМЧ ЧИСЛI:

дохiд вiд операцiйноi оренди активiв (компенсацiя) 081 18,6 14.5 57,| з9,2
одержанi гранти та субсидii 082 1 l20.3 992,6 3 890.5 2864.|
дохiд вiд реалiзацii необоротних активiв,
угримуваних для продФку 083

Адмiнiстративнi витрати
(сlма рялкiв з 091 по 095) 090 1 l30.2 1 023, 1 3401,5 2988, l
у тому числl за економlчними елементами:

Матерiальнi затрати 09l 24.0 1.8 60,2 l4,0
Витрати на оп.rаr,r, праtli 092 87з,0 825,2 26l 8.8 2397,9
вiлрахування на соцiальнi заходи 09з l92,1 16J,2 576,2 483.0
Амортизацiя 09,1 55 4.0 16,0 16,3
Iншi операцiйнi витрати 095 з 5.6 24,9 1з0"3

,76,9

Витрати на збут (сума рядкiв з 101 по 105): l00
у тому числl за економlчними елементами:

Матерiальнi затрати 0l
Витрати на оплату працi 02
Вiдрахування на соцiальнi заходи 0з
Амортизачiя 04



показниkи
Код

рядка

За звiтний квартt}л
Наростаrочим пцсупtком з
початку року

План Факт План Факт

l 2 J 4 5 6

Iншi операчiйнi витрати l05

Iншi операuiйнi витрати
(сумарядкiвз 111 по l15)

l l0 209, l 1 l 69,1 494,4 33з8,5

ч тому числ1 за економlчними елементами:
Матерiальнi затрати ll бзз,2 l746.1

Витрати на оплату працi |2 l67,8 569,0

вiдрахування на соцiальнi заходи 1з з 8,5 129,4

Дмортизацiя l4 168,4 476,6

Iншi операцiйнi витрати l5 209, l 16|,2 494.4 41,7,4

Фiнансовi результати вiл операцiйноi дiяльностi :

прибуток 21 1з1,2
,769.7 275,4 1244.6

збиток 22

Дохiд вiд участi в капiталi 30

Iншi фiнансовi доходи 40 25.0 25.1 7ýо 68,8

Iншi доходи 50 25.0 168,5 75,0 486,1

у тому числl:

152

дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 54 ,ýп l68,4 75"0 4,76,6

Фiнансовi витрати 60

витрати вiд участi в капiталi
,70

Iншi витрати tt ()

Фiнансовi результати вiд звичайноi,tiя.rьнос:тi .1tl

оподаткyвання:
приброк l9l l81,2 96з,з 425,4 l 799.5

збиток |92

Податок на прибуток 200

Чистий:
прибуток 2ll l81,2 963,3 425,4 1799,5

збиток 2l2
вiдрахування частини прибутку до бюджету м. Канева 220

Il. Елементи операцiйних витрат (разqцl)
Матерiальнi затрати зl0 1208.8

,789"7
з,7з9,7 ]ra< 1

витрати на оплату працi 320 42,79,5 4051,0 |2859,3 l2515,7

вiлоахчвання на соцiальнi заходи 330 941,5 852.3 2829,0 259,7,0

Амортизацiя 340 1,72,9 189,4 518,2 54|"7

Iншi операцiйнi витрати 350 3 l6,7 238"7 1318"l 665,7

Разом (сума рядкiв з З 10 по З50) з60 6919,4 6121,| 21264,з 1 8545.2

III. Капiтальнi iнвестицiТ протягом року
Капiтальне будiвництво 410

в т.ч за рахунок бюджетlлих коштiв 411

Прилбання (виготовлення) основних засобiв та iнших
необороr ttих rtat ерiа-rьниr активiв

420 з68,2 1з 1,6 624,8 з l0,4

в т.ч за рахунок бюджетних коштiв 12l 192,0 )) (\ 242,0
,]2,0

Гlоидбання (cTBoper t ня) неr,lа,герiа.п ы lих акr,и Bi в) 4з0
в т.ч за рах\,нок бюджетttих кошr,iв 13l

Погашення отриманих на капlтfuчьнl lнвестицll позик 440

в т.ч за Dахунок бюджетних коштlв 44]'

Модернiзацiя. модиtЬiкаrliя. дооб.tlаднання"

рекоrtсr,рl,rtuiя. i нш i види tto",li пt-ttення ltеоборtlтt tих

акr,ивiв

,l50 з57.6 3 57.6

в,I,.ч за рах},нок бlоджетних коштlв 451 22().0 2z0,0

Разом (сума рядкiв 4l0,420,430, 440, 450): :190 725.8 lз 1.6 982,4 310,4

в т.ч за рахунок бюджетних коштiв
(сума Dядкiв 4l1. 421l,431, 441, 451)

491 4l 2.0 ))6 462,0 72,0

IV. Додаткова iнформацiя на 01.10 на 01.10 на 01.10 на 01.10

Чисельнiсть праuiвникiв 510 148,0 148,0 148,0 148,0

пеовiсна вап,гiсть основних засобiв 520 1 991 5,0 20226,з l9915.0 20226,3

Подагкова заборгованiсть 530

Забо1
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дохiд вiд реалiзацii фiнансових iнвестицiй



Пояснюв€LгIьна записка

до звiтУ про виконання фiнансового плану за III кварт€Lл 2020 року
Комуналu"оaо некомерцiйного пiдприемства <<Канiвський центр первинноi

медико-санiтарнот допомоги> kaHiBcbkoi районноi Ради

Комунальне некомерчiйне пiдприемство обслуговуе 42462 чоловiк, з них:

з5з87 дорослого населення, 7о75 дитячого населення. Станом на 01.10.2020

укJIадено 38683 декларацiТ про надання первинноi медичноi доIIомоги, Що

становить 91, Io/o вiдзагагIьноТ кiлькостi населення,

кнп ''канiвський центр первиннот медико-санiтарнот допомоги)

Канiвськоi районноi ради в III кварталi 2020 року фактично отримЕLло чистогQ

доходу за надання медичних послуг вiд Нацiональноi служби здоров'я УкраТни

(рядок 015) на суму 5883,4 тис. грн., iнших огrерацiйних доходiв (рядок 080) -
1007,4 тис. грн. (фiнансОва пiдтРимка вiд органiв мiсЦевогО самоврядування,

дохiд вiд отриманих в центр€tJIiзованому порядку лiкарських засобiв та вакцин,

безоплатно отриманi активи).

Кiлькiсть штатних посад по КНП "Канiвський центр первинноi медико-

caHiTapHoi допомоги) KaHiBcbKoT районноi Ради становить 148,0 штатних

одиниць в т. ч.:

лiкарi - 27,5 од.;

середнiй медперсон€tJI - 66,25 од.;

молодший медперсонzш - 12,0 од.;

iнший персон€ш - 42,25 од.;

Фактичнi витрати пiдприемства складаються:

ряdок 0б0 ,, Собiварmiсmь реалiзованоi' проdукцii'" станоВиТъ З928,9 ТИС. ГРН., В

тому числi за елементами:

- матерiалънi витрати - 154,7 тис. грн., в тому числi:

1) медикаменти та перев'язув€tльнi матерiали-78,6 тис. |рн.;

2) предмети, матерiали та iHBeHTap - 12,2 тис. грн.;

3) будiвельнi матерiали -2,2 тис. грн.;

4) паливно-мастильнi матерiали - 19,4 тис. грн.;

5) господарськi матерiали - 16,8 тис. грн.;

6) малочiннi предмети - 1,J тис. грн.;

7) засоби iндивiдуального захисту - 20,5 тис. грн.;

8) ремонт автомобiля - 3,З тис. грн.

- витрати на оплату працi - 3058,0 тис. грн.;



- вiдрахування на соцiальнi заходи - 646,6 тис. грн.;

- амортизацiя -t7,0 тис. грн.;

- iншi операцiйнi витрати- 52,6 тис. грн., з них:

1)технiчне обслуговування оргтехнiки, лiчильникiв ,IЗ,4 тис. црн.;

2)зв'язок, iHTepHeT - I4,9 тис. грн.;

3)iнше технiчне обслуговування та повiрка медобладнання- 15,9 ТИС. ГРН.;

4)розроблення норми списання п€tпива на автомобiль ,|,'/ тис. грн.;

5)виготовлення табличок - 5,7 тис. грн.;

6)iншi послуги - 1,0 тис. грн. (навчання з технiки безпеки, передача вiдходiв

на утилiзацiю).

ряdок 090 <<Дdмiнiсmраmuвнi вumраmu)) - |02З,1 тис. |рн., з них:

- матерiальнi затрати становлять _ 1,8 тис. грн. (канцелярськi товари);

- витрати на оплату працi - 825,2 тис. грн.;

- вiдрахування на соцiальнi заходи - |67,2 тис. грн.;

- амортизацiя - 4,0 тис. грн.;

- iншi операцiйнi витрати-24,9 тис. грн., з них:

1) технiчне обслуговування оргтехнiки - 3,2 тис. |рн.;

2) технiчне обслуговування програмного забезпечення _ 4,| тис. грн.;

3) зв'язок, iHTepHeT -2,2 тис. грн.;

4) банкiвське обслуговування - 0,4 тис. грн.;

5) пiдписка перiодичних видань - 15,0 тис. грн.

ряdок ] ]0 <IHu,ti операцiйнi вumраmu)) _ 1169,1 тис. грн., з них:
- матерiальнi затрати - 63З,2 тис. грн., в тому числi:

1) медикаменти та перев'язува_[ьнi матерiаrrи - 309,9 тис. |рн.;

2) предмети, матерiали, iHBeHTap -3|,2 тис. |рн.;

3) продукти харчування (молочнi сумiшi) - 2,9 тис. грн.;

4) будiвельнi матерiали - 0,1 тис. грн.;

5) паливно-мастильнi матерiали -27,5 тис. |рн.;

6) господарськi матерiали -22,8 тис. грн.;

7) засоби iндивiдуального захисту - 67,5 тис. грн.;

8) iншi ruатерiальнi витрати_ 1r4,6 тис. грн. (памперси, к€Lлоприймачi).

9) ремонт автомобiля - 4,8 тис. грн.

10) ремонт примiщень - 60,6 тис. грн.

- комунzlлънi послуги та енергоносiТ - 91,3 тис. грн., а саме:



l) 42p тис. грн. - оплата електроенергii;

2) 8,2 тис. грн. - оплата водопостачання та водовiдведення;

3) 14,8 тис. грн. - оплата теплопостачання;

4) 25,4 тис. грн. - оплата газопостачання.

- витрати на оплату працi - l67,8 тис. грн.;

- вiдрахУвання на соцiальнi заходи - 38,5 тис. грн.;

- амортизацiя - 168,4 тис. |рн.;

- iншi операцiйнi витрати - 161 ,2 тис. |рн., з них:

1) послуги (KpiM комуналъних) з,4 тис. грн. (дератизацiя, вивезення

побутових вiдходiв);

2) охорона - 5,6 тис. грн.;

3) пожежна охорона - 2,5 тис. грн.;

4) страхування автомобiлiв - З,2 тис. грн.;

5) технiчне обслуговування медобладнання _ 29,8 тис. грн.;

б) технiчне обслуговування лiфтiв та газопроводiв - 8,9 тис. грн.;

7) установка кондицiонерiв -З1r,2 тис. грн.;

8) благоустрiй територii - 5,2 тис. грн.;

9) повiрка пожежних гiдрантiв - 3,1 тис. грн.;

10) вiдшкодування лiкарських засобiв та медикаментiв для пiльгових категорiй

населення - 56,8 тис. грн.;

1 1) вiдрахування на культурно-спортивну роботу _ 1 1,5 тис. грн.

Ряdок ]40 <Iнu,ti"фiнансовi dохоduD - 25,| тис. грн. (вiдсотки вiд розмiщення

коштiв на депозитному рахунку).

Ряdок ]50 <Iнъui doxodu> становить - 168,5 тис. грн. (дохiд вiд безопJIатно

одержаних активiв (амортизацiя) 1б8,4 тис. |рн., дохiд вiд безоплатно

отриманих послуг - 0,1 тис. грн.).

Ряdок 2 ]2 кЧuсmuй прuбуmок)) становить - 963,з тис. грн.

Капiтальнi видатки:

Ряdок 420 Прudбання (вuzоmовлення) основнuх засобiв mа iHu,tux необороmнuх

маmерiальнu.lх акmuвiв - 1зl,б тис. грн., з них:

- ocHoBHi засоби -з6,I тис. фн. (комп'ютери, системнi блоки),

- iншi необоротнi матерiальнi активи - 95,5 тис. грн. (меблi, ваги, кулер для

води).



Перевищення планових показникi" у р. 110-115 виникло внаслiдОк тоГо, ЩО

Bci витрати здiйсненi за рахунок фiнансовоi пiдтримки вiд органiв мiсцевОГО

самоврядування, благодiйноТ допомоги було вiднесено на iHTTTi операцiйнi

витрати, що не було передбачено фiнансовим планом на початок року, ранiше Цi

витрати облiковувrlпись в виробничих та адмiнiстративних витратах.

,,?
Щиректор КНП <<Канiвський I_ЩI\4СДrV 

/*- 
Н. В. Горьова


