
Додаток 2 до Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансових планів, затвердженого рішенням 

Канівської міської ради від 23.12.2020 №3-22

Підприємство Комунальне некомерційне підприємство «Канівський 
центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Канівської міської ради Черкаської області

Коди

Орган управління Виконавчий комітет Канівської міської ради Черкаської 
області

За ЕДРПОУ 38682646

Галузь Охорона здоров’я За СПОДУ 17184
Вид економ, діяльності Загальна медична практика За КВЕД 86.21
Місцезнаходження вул. Успенська, 15 м. Канів, Черкаська обл., 19003
Телефон 3-55-05
Керівник Горьова Наталія Василівна

ЗВІТ
ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ ЗА III квартал 2021 року

одиниця виміру: тис, гривень

Показники
Код

рядка
За III квартал 2021 р. Наростаючим підсумком з 

початку року
План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6
І. Ф ін а н с о в і р е з у л ь т а т и
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 010 6744,3 6815,0 21221,6 19250,1

в т.ч. за рахунок надходження із НСЗУ 015 6734,3 6815,0 21221,6 19250,1
Податок на додану вартість 020 4,1 11,7
Акцизний збір 030 - - -

Інші вирахування з доходу 040 - - -

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 
(товарів, робіт, послуг) 050 6740,2 6815,0 21209,9 19250,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 
послуг) 060 5700,5 4833,9 17136,3 14319,8
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 061 760,0 220,5 2200,0 758,3
Витрати на оплату праці 062 3969,7 3708,2 11904,9 10957,8
Відрахування на соціальні заходи 063 873,3 774,2 2618,9 2293,2
Амортизація 064 40,0 66,6 150,0 131,0
Інші операційні витрати 065 57.5 64,4 262,5 179,5

Валовий:
прибуток 071 1039,7 1981,1 4073,6 4930,3
збиток 072

Інші операційні доходи 080 3352,2 3336,6 11704,3 . 8660,6
у тому числі:

дохід від операційної оренди активів 081 35.0 14,7 95,0 34,2
одержані гранти та субсидії 082 1117,2 1146.3 4436,5 3330.3
дохід від реалізації необоротних активів, 
утримуваних для продажу 083 - - - -

Адміністративні витрати 
(сума рядків з 091 по 095) 090 1303,7 1434,8 3947,5 3935,2
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 091 8,0 6,6 83,0 18,5
Витрати на оплату праці 092 1033,8 1163,3 3071,4 3067,6
Відрахування на соціальні заходи 093 227,4 240,8 675,6 653,6
Амортизація 094 0 3,5 15,0 6,0
Інші операційні витрати 095 34.5 20,6 102,5 89,5

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): 100 - - - -

у тому числі за економічними елементами:
Матеріальні затрати 101 - - - -

Витрати на оплату праці 102 - - - -
1 ОТ _ - - -



Показники
Код 

- рядка
За III квартал 2021р. Наростаючим підсумком з 

початку року
План Факт План Факт

1 2 3 4 5 6
Амортизація 104 - - - -
Інші операційні витрати 105 - * - -

Інші операційні витрати 
(сума рядків з 111 по 115) 110 3792,2 3718,7 12959,3 9814,6
у тому числі за економічними елементами:

Матеріальні затрати 111 2753,0 2883,2 9856,6 7324,5
Витрати на оплату праці 112 367,3 276,9 1034,6 950,9
Відрахування на соціальні заходи 113 89,4 61,5 244,8 205,3
Амортизація 114 400,0 322,0 1150,0 985,2
Інші операційні витрати 115 182,5 175,1 673,3 348,7

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток 121 164,2
збиток 122 158,9

Дохід від участі в капіталі 130
Інші фінансові доходи 140 5,0 0,1 25,0 1,1
Інші доходи 150 400,0 322,0 1200,0 985,4

у тому числі:
дохід від реалізації фінансових інвестицій 152 -
дохід від безоплатно одержаних активів 154 400,0 322,0 1200,0 985,4

Фінансові витрати 160 - - -
Витрати від участі в капіталі 170 - - -

Інші витрати 180 - - - 0,2
Фінансові результати від звичайної діяльності до 
оподаткування:

прибуток 191 486,3 19,1 827,4
збиток 192 299,0 77,0

Податок на прибуток 200
Чистий:

прибуток 211 486,3 19,1 827,4
збиток 212 299,0 77,0

Відрахування частини прибутку до бюджету м. Канева 220 - - - -

II. Е л е м е н т и  о п е р а ц ій н и х  в и т р а т  (р а з о м )
Матеріальні затрати 310 3521,0 3110,3 12139,6 8101,3
Витрати на оплату праці 320 5370,8 5148,4 16010,9 15076,3
Відрахування на соціальні заходи 330 1190,1 1076,5 3539,3 3152,1
Амортизація 340 440,0 392,1 1315,0 1122,2
Інші операційні витрати 350 274,5 260,1 1038,3 617,7
Разом (сума рядків з 310 по 350) 360 10796,4 9987,4 34043,1 28069,6
III. К а п іт а л ь н і ін в е с т и ц ії  п р о т я г о м  р о к у
Капітальне будівництво 410 - - -

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 411 - -
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших 
необоротних матеріальних активів 420 230,0 917,9 566,5 3538,7

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 421 70,0 131,4 210,0 223,1
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 - - 500.0 -

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 451 - - 200.0 -
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): 490 230,0 917,9 1066,5 3538,7
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
(сума рядків 411,421,431, 441, 451) 491 70,0 131,4 410,0 223,1

IV . Д о д а т к о в а  ін ф о р м а ц ія н а  0 1 .1 0 н а  0 1 .1 0 н а  0 1 .1 0 н а  0 1 .1 0

Чисельність працівників 510 148 148 148 148
Первісна вартість основних засобів 520 19915.0 24253,2 19915.0 24253,2
Податкова заборгованість 530 - - - -
Заборгованість перед працівниками за заробітною 
платою /і/ / 540 - - - -

Директор

Головний бухгалтер

Наталія ГОРЬОВА

Валентина МАРХАЙ



Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства «Канівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області

Комунальне некомерційне підприємство обслуговує 42462 чоловік, з них: 
35387 дорослого населення, 7075 дитячого населення. Станом на 01.10.2021 
укладено 39866 декларації про надання первинної медичної допомоги, що 
становить 93,9% від загальної кількості населення.

КНП "Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги» 
Канівської міської ради Черкаської області в III кварталі 2021 року фактично 
отримало чистого доходу за надання медичних послуг від Національної служби 
здоров’я України (рядок 015) на суму 6815,0 тис. грн., інших операційних 
доходів (рядок 080) -  3336,6 тис. грн. (фінансова підтримка від органів місцевого 
самоврядування, дохід від отриманих в централізованому порядку лікарських 
засобів та вакцин, безоплатно отримані активи).

Кількість штатних посад по КНП "Канівський центр первинної медико- 
санітарної допомоги» Канівської міської ради Черкаської області становить 148,0 
штатних одиниць в т. ч.:

лікарі - 29,75 од.;
середній медперсонал - 63,5 од.;
молодший медперсонал - 13,5 од.;
інший персонал - 41,25 од.;

Фактичні витрати підприємства складають: 
рядок 060 „ Собівартість реалізованої продукції” становить 4833.9 тис. грн., в 
тому числі за елементами:

- матеріальні витрати -  220,5 тис. грн., в тому числі:
1) медикаменти та перев’язувальні матеріали -87,5 тис. грн.;
2) засоби індивідуального захисту -  69,0 тис. грн.;
3) предмети, матеріали та інвентар -  4,6 тис. грн.;
4) будівельні матеріали -  10,3 тис. грн.;
5) паливно-мастильні матеріали -  25,0 тис. грн.;
6) господарські матеріали -11,1 тис. грн.;
7) інше -  2,9 тис. грн.
8) ремонт оргтехніки, автомобілів-10,1 тис. грн.

- витрати на оплату праці -  3708,2 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи -  774,2 тис. грн.;



- інші операційні витрати -  64,4 тис. грн., з них:

1) технічне обслуговування оргтехніки, лічильників, ліфтів - 5,7 тис. грн.;

2) технічне обслуговування програмного забезпечення -  21,6 тис. грн.;

3) зв'язок, інтернет -  20,0 тис. грн.;

4) страхування транспортних засобів -  4,0 тис. грн.;

5) підготовка кадрів та підвищення кваліфікації -  1,1 тис. грн.;

6) охорона та пожежна охорона -  4,0 тис. грн.;

7) інші послуги -  8,0 тис. грн. (навчання, передача відходів на утилізацію).

рядок 090 «Адміністративні витрати» - 1434.8 тис. грн., з них:
- матеріальні затрати становлять -  6,6 тис. грн. (канцелярські товари -  4,3

тис. грн., ремонт оргтехніки -  2,3 тис. грн.);
- витрати на оплату праці -  1163,3 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи -  240,8 тис. грн.;
- амортизація -  3,5 тис. грн.;

- інші операційні витрати -  20,6 тис. грн., з них:

1) технічне обслуговування оргтехніки - 1,9 тис. грн.;

2) зв'язок, інтернет -  2,4 тис. грн.;

3) банківське обслуговування -  0,3 тис. грн.;

4) відрядження -  0,7 тис. грн.;
5) інші послуги -  15,3 тис. грн. (навчання, підписка електронних журналів).

рядок 110 «Інші операційні витрати» -  3718,7 тис. грн., з них:
- матеріальні затрати -  2883,26 тис. грн., в тому числі:

1) медикаменти та перев’язувальні матеріали -  2600,8 тис. грн.;
2) засоби індивідуального захисту -  15,1 тис. грн;
3) продукти харчування (молочні суміші) -  8,1 тис. грн.;
4) предмети, матеріали, інвентар -  2,3 тис. грн.;
5) будівельні матеріали -  13,1 тис. грн.;
6) паливно-мастильні матеріали -  55,9 тис. грн.;
7) господарські матеріали -  6,5 тис. грн.;
8) інші матеріальні витрати -  134,9 тис. грн. (памперси, калоприймачі),;



- комунальні послуги та енергоносії - 44,7 тис. грн., а саме:

1) 40,0 тис. грн. -  оплата електроенергії;
2) 3,4 тис. грн. -  оплата водопостачання та водовідведення;
3) 1,3 тис. грн. - оплата газопостачання;

- витрати на оплату праці -  276,9 тис. грн.;
- відрахування на соціальні заходи -  61,5 тис. грн.;
- амортизація -  322,0 тис. грн.;
- інші операційні витрати -  175,1 тис. грн., з них:

1) послуги (крім комунальних) -  1,6 тис. грн. (вивіз твердих побутових 
відходів);

2) технічне обслуговування ліфтів, газопроводів, лічильників -  10,0 тис. грн.;

3) технічне обслуговування медобладнання -  34,9 тис. грн.;

4) охорона -  6,9 тис. грн.;
5) зовнішні медичні послуги -  6,5 тис. грн.;

6) пожежна охорона -  33,2 тис. грн.;

7) інші послуги -  41,2 тис. грн.;

8) оплата перших п’яти днів лікарняних - 26,2 тис. грн.;

9) відрахування на культурно-спортивну роботу -  14,6 тис. грн..
Рядок 140 «Інші фінансові доходи» -  0,1 тис. грн. (відсотки від розміщення 
коштів на депозитному рахунку).
Рядок 150 «Інші доходи» становить -  322,0 тис. грн. (дохід від безоплатно 
одержаних активів (амортизація)).
Рядок 211 «Чистий прибуток» становить -  486,3 тис. грн.

Капітальні видатки:
Рядок 420 Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних 
матеріальних активів -  917,9 тис. грн., з них:

- основні засоби -  769,7 тис. грн. (458,6 тис. грн. - автомобіль, комп’ютери,
генератор, зарядна станція; 311,1 тис. грн. - безкоштовно отримані 
кондиціонери та кисневі концентратори),

- інші необоротні матеріальні активи -  148,2 тис. грн. (пральна машина,
холодильник, мобільні телефони, термоконтейнери інше).

Директор КНП «Канівський ЦПМСД» /  Наталія ГОРЬОВА


