
Пояснювальна записка
до  фінансового плану на  2022 рік  

по КНП «Центральна АЗПСМ с. Нижня Сироватка» НСР 

Комунальне  некомерційне   підприємство  на  2022  рік  обслуговує  населення

згідно заключених договорів :

 4697 чоловік: ___3937__дорослого населення та  _760__  дитячого населення.

Кількість штатних одиниць всього  27,75  в т.ч.:

Лікарі -  4,0 шт.од.;

Фахівці з базовою та неповною медичною освітою – 11,75 шт.од.;

Молодший медичний персонал – 3,0 шт.од.;

Інший немедичний персонал – 9,0 шт.од..

КНП «Центральна АЗПСМ с.  Нижня Сироватка» НСР  на  2022  рік  планує

отримати  дохід в сумі    4793964 грн.:

рядок  100  «Дохід  (виручка)  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)»

становить 3060565 грн. (доходів від НСЗУ ( 651,60*4697чол.=3060565 грн.));

 рядок  110  «Дохід  з  місцевого  бюджету  цільового  фінансування  на  оплату

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг» становить 450635

грн. (доходів з місцевого бюджету на оплату комунальних послуг, та енергоносіїв);

рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому числі:

- рядок  121  «Програма  фінансової  підтримки  КНП  «Центральна  АЗПСМ  с.

Нижня Сироватка»  НСР»  становить 1282764  грн.  (доходів  загального  фонду

місцевого бюджету).  

Витрати підприємства складаються з:

рядок 130 «Собівартість реалізованої продукції» разом становить 4492374 грн.

складається в тому числі з:

Матеріальні затрати становлять- 261000 грн. в тому числі:

- «Медикаменти та перев`язувальні матеріали» - 242000 грн.

- «Ремонт та запасні частини» - 1000 грн.

- «Господарчі товари та інвентар» - 18000 грн.

Витрати на паливо-мастильні матеріали – 96000 грн.

Витрати на комунальні послуги та енергоносії – 450635 грн.

- «Витрати на електроенергію» - 227500 грн.

- «Витрати на водопостачання та водовідведення» - 18960 грн.

- «Витрати на природний газ» - 144175 грн.



- «Витрати на тверде паливо» - 48000 грн.

- «Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів» - 12000 грн.

Витрати на оплату праці – 2679704 грн.

Відрахування на соціальні заходи – 589535 грн.

Витрати, що здійснюються для підтримки об`єкта в робочому стані (проведення

ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування) – 55700 грн.

Амортизація – 220000 грн.

Інші  витрати-  139800  грн  (  відшкодування  лікарських  засобів  пов`язаних  із

забезпеченням пільгового населення безкоштовними медикаментами-130000 грн.;

підписка газет,журналів-9800 грн.)

рядок 230 «Адміністративні витрати» разом становить 645533 грн.

- «Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування» - 13000 грн.

- «Витрати на страхові послуги» - 3000 грн.

- «Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення» - 12400 грн.

- «Витрати на службові відрядження» - 3780 грн.

- «Витрати на зв`язок та інтернет» - 6404 грн.

- «Витрати на оплату праці» - 477334 грн.

- «Витрати на соціальні заходи» - 105015 грн.

- «Витрати на обслуговування оргтехніки» - 23000 грн.

- «Інші адміністративні витрати» - 1600 грн.

рядок 290 «Інші доходи від операційної діяльності» в т. ч.

- рядок 291 «Дохід від операційної оренди активів» разом становлять 3471 грн.

рядок 300 «Інші витрати від операційної діяльності» разом становлять 200 грн.

рядок 450 Узагальнена витратна частина становить – 5138107 грн., в т. ч.:

- Матеріальні затрати – 807635 грн.

- Витрати на оплату праці – 3157038 грн.

- Відрахування на соціальні заходи – 694550 грн.

- Амортизація – 220000 грн.

- Інші операційні витрати – 258884 грн.

Директор                                                             В. М. Бойчин




