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Пiдприемство Комунальне некомерцiйне

пiдприемство "Щентр первинноi медико-

caHiTpaHoi допомоги"
за КоПФГ

Територiя Тернопiльська

Ор.а" державного управлiння

Галузь

В"д "-"н"мБа дiяльностi загальна медична

практика

Ч,*,*ЙЙь працiвникiв
з|2

Мiсцезнаходщgццд_дJ нопtл л. IIIпита.:ть

iзвище та iнiцiалц

за КоАТУУ
за СПОЩУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Медвiдь М.М.

Фiнансовий план пiдприемства, що подаеться для угочненЕя
НА 2022 piK

OcHoBHi фiнансовi показники пiдприемства

з 8645610

61 10100000

Одиницi вимiру: тис. гривень

Формавласностl комунальна

Телефон 5З-2З-|7

У тому числi за щрер]qдgмg__
Код
Рядк

а

Факт
минулого

року
затвердже

ний
уточнен

ий I II пI tV

5 6 7 8 9
1 2 J

[, Форпt},вання приб!тку пiдприсмстl

дохо.щ4 l l

1з9,2,7 52 29,1,2 29,|2 29,0з

Д"** (виручка) вiд

реалiзачii продукцii
(ToBapiB, робiт, послуг) в

т,ч. 001 250,8 2|0,з4

Платнi медичнi послуIц
00t/
1 88,4 52 68,42 13 l8,5 18,5 |8,42

п2тя

001/
2 157 l58,34 70,85 з9 10,62 |0,62 10,61

Кошти вiд реалiзацiТ пцеЦцq_

0
Благодiйнi внески

001/
J 5,4 0 0

Податок на додqry jepfЦ!_ 002 з1,2 з|-2 з1,2
,7,8 ,7,8 7.8

,7,8

0 0
Акцизний збiр 003 0

4

I I



Iншi непрямi податки
004

Iншi вира>
005 0 0 0

Чистий дс

реалiзаuii
(ToBapiB, tr

lхiд (виручка) вiл
продукцiт
lобiт, послryг)

уваmu) 006

1 1 8526,1 l 29,740,98 з 00 1 8,43 2901,7 

"l4
294,78,96

007 893 l 8,50 l1,7238,29

102551,00 25500,00 25449,7з 25500,00 26101,2,7Iншi операцiйнi
доходи(коиzmuНСЗУ, 78219,60 1020000,00

Iншi операцiйнi доходи(
MicbKozo бюdасеmу) 109l5,90 15082,55 l5486,40 4202,05 4568,70 з06,7,96 з64,7,69

3 8,9з 38,93
Iншi операцiйнi доходи(
субвенцit l83,00 155"74

Iншi опе lацiйнi
оанпl)

0

449"78 449,18

0

Дохiд вiд yracTi в

капiта_пi (ро зшuфрув аmu)
008 0

250 50 50 100 50

Iншi фiнансовi доходи (

вiд розмiщення
депозитiв) 009 200 200

з65,з,| | зоs,зт з65,з,7 365,з9

Iншi доходи (дохiд вiд
цiлового фiнансування в

cyrn{i а}{ортизацii) 010 984 146 1 ,5 1461,5

0 0

надзвичайнi доходи
(вiдшколування збиткiв
вiд надзвичайних
ситуацiЙ, стихiЙного
лиха, пожеж,
техногенних аварiй
тощо) 011 0

120408,08 3021б,1 5 30470,72 29520,03 30201,18Усього доходiв 012 90784,50 119141,33

Витрати

92524,96 92,7,76,з8 22642.11 22758,90 2з,726,64 2збз8,,74

Собiвартiсть
реалiзованоi продукцii
(ToBapiB, робiт тqд99дуг)_ 013 66686,70

Адмiнiстративнi витрати,

усього, у тому числi:
014 10970 8809, l4 9849,84 3701,0з5 21,1,7 

"735

l731,0з5 2240,0з5

160 205 40 40
,70 55

витрати, пов'язанi з

використанням
службових
автомобiлiв*бензин

0I4l
1 145

витрати на
консt}лтинговi послуги 0|4l

1



витрати на cTpaxoBi
послуги

0|4/
J 5 5 50 50

витрати на аудиторськi
послуги

014l
4

iншi адмiнiстративнi
витрати
к.в*з/падмiнперсона_

014l
5 10820 8644.14 9594,84 3661,035 208,7,,7з5 1661,035 2185,035

Витрати на збут
015 0 0 0

Iншi операцiйнi витрати
(Розшифровка в Таблицi
1) в т.ч.

016 1|714.4 14l4,7,з5 |524,7,з5 з66,7,|55 з602,855 3860,755 4116,565
Амортизацiя 016l

l 900 1461.5 l461,5 з65,з7 з65.з,7 з65.з7 з,7

Iншi витрати(
пiдтримання об'екта в
робочому стан п.р.)

0lбl
1 400 200 l 300 650 500 150

Iншi вирати
(вiдшкодування
безкоштовних рецептiв
та запезпечення хворих
необхiдними
медзасобаrrли

016,
2 8969,9 9945,85 9945,85 2486.46 2486,46 2486.46 2486.4,7

Iншi витрати
(комунальнi платеж)

0lбl
2 l444,5 2540 2540 8|5,з25 101.025 508,925 Il|4:725

Фiнансовi витрати
017 0 0 0

Втрати вiд участi в
капiталi

018 0 U 0
Iншi витрати (податок на
землю) 019 9 0 0
Податок на прибуток вiд
звичайноi дiяльностi

020 0 0 0
Надзвичайнi витрати
(невiдшкодованi збитки)

021 0 0 0
Усього витрати

022 89380.1 1l5481,45 1 1 78б3.5б5 30010,3 28539.493 29318,434 29995,34
Фiнансовi результати
дiяльностi:

0 0 0
Валовий прибlток
(збиток)

02з 0 0 0
Фiнансовий результат
ви операцiйноi
дiяльностi 024 1404.40 зб59.88 2544,52 205.84 1931,23 201,б0 205,84
Фiнансовий результат
вiд звичайноi дiяльностi
до оподаткування

025 0 0 0



Чистий прибугок
(збиток), у тому числi:

Вiдрахуваннrl частини'
чистого прибутку ло

вного оюджетч:
державними унiтарними
пiдприемствами та ix
об'еднаннями
господарськими
товариствами, у
статугному фондi яких
бiльше 50 вiдсоткiв акцiй
(часток, паiЪ) належать

Вiдрахування до фонду на
виIIлату дивiдендiв:
господарськими
товариствами, у
статутному фондi яких
бiльше 50 вiдсоткiв акцiй
(часток, паiЪ) належать
державi, за нормативами,
установленими в
поточному роцi за
результатами фiнансово-
господарськоТ дiяльностi за

у тому числi на державну

.Щовiдково: Вiдрахування
до фонду на виIIлаry
дивiдендiв господарськими
товариствами, у
стат},тному фондiяких
бiльше 50 вiдсоткiв акцiй
(часток, па'tЪ) належать
державi, за нормативами,
установленими в
поточному роцi вiд чистого
прибутку планового
Залишок нерозподiленого
прибугку (непокритого
збитку) на початок звiтного

Розвиток виробництва

у тому числi за основними
видами дiяльностi згiдно з

частка меншостi

Розподiл чистого прибутку



Резервний фонд

Iншi цiлi (розшифрувати)

Залишок нерозподiленого
прибутку (непокритого
збитку) на кiнець звiтного

III. обов'язковi платежi
пiдприсмства до бюджеry
та державних цiльовцх

Сплата поточних податкiв
та обов'язкових платежiв
до державного бюджеry, у

податок на прибlток

П[В, що пiдлягае сгшlатi до
бюджеry за пiдсумками
звiтного перiоду

ПЩВ, що пiдлягае
вiдшкодуванню з бюджеry
за пiдсумками звiтного

iншi податки(земельний

вiдрахування частини
чистого прибугку
державними
пlдприемствами
вiдрахування частини
чистого прибугку до фонду
на виIuIату дивiдендiв
господарськими

Погашення податковоТ
заборгованостi, у тому
числi:
погашення

реструктуризованих та
вiдстрочених сум, що
пiдлягають сплатi у
поточному роцi до

неустойки (штрафи, пенi)



внески до Пенсiйного
фонду Украihи

внески до фондiв
соцiа.гtьного страхуваннJI

Iншi обов'язковi платежi, у
тому числi:

мiсцевi податки та зборь

Внески до державних
цiльових фондiв, у тому
числi:

.Щиректор

Заст.головного бухгалтера

Микола МЕДВlДЪ

Тетяна ПЕТЯКй<-_
(пiдпис)



У тому числi за квартzLIIами

4099,98

витрати на сировину l
основн1 матерlчrли

витрати на паливо та
енергiю

18481,91

330 1,1 82

.Щиректор s Микола МЕДВIДЬ

Заст.головного бухгалтера Тетяна ПЕТЯк

ф

;79,/

Таблиця 1

Елементи операчiйних
витрат
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ТЕРНОПIЛЬСЬКА MICЬKA РАДА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦIIZНЕ ПIДПРИеМСТВО

"цЕнтр IIЕрвинноi мЕдико - cAHITAPHoi допомоги"
(кнп "LЕIмсд")

вщшлцт_ наjфрноцiль4600_ ý_тqдlЩ50_е-mаiltрр{цýd@uц=ц=е.щ\4^м.mф.i-qаl.Ф,-lс.дЩ]=оJЩ"5=Ф!

Порiвняльна таблиця до дохiдноI частини фiнансового плану кнП <Щентр первинноi
медико_санiтарноiдопомоги), що пода€ться на уточнення на 2022 PiK

тис.

ль
пlп

Найменування cTaTTi доходiв
Затвердже

ний на
2022 р.

Затверлж
ений зi
змiнами

(затверлжени
й рiшенням
ВК ТМР вiд
l5 .06.2022 р.

л959 1 )

Уточнен
ий

Рiзниця
iз

затвердж
еним зi
змiнами

l
Платнi медичнi послуги

1.1 Прийом лiкарiв ЗПСМ та вузьких
спецiалiстiв 50.00 50,00 50,00

1.2 Лабораторнi дослiдження 2,00 2.00 2,00

2 Плата за ст€Dкування iHTepHiB 16,42 16,42

J ооендна плата та амортизацiя l 619.84 15з2,з5 1563.53
з7,2

4 Кошти отриманнi вiд нсзу 98400.00 98400,00 98400,00

5
Кошти отриманнi вiд НСЗУ (за вакцинацiю
населення) 3600,00 4151,00 4151,00

6 Кошти мiського бюджету 15082,55 15486,40 15486,40

1 Субвенцiя з державного бюджеry 155,,7 4 38.93
38,93

8
Дохiд вiд розмiщення депозитiв 200.00 250.00 250,00

9
Благодiйнi внески

10

Грант <Пiдтримка надання соцiальноТ
психологiчноТ допомоги та допомоги
здоров'я для внутрiшньо перемiщених осiб,
якi постраждали вiд вiйни pociT проти
УкраТни> 449.78l 449 78]l

Разом доходiв : 119110.13 1 19888,17 l20408,08 519,911



Порiвняльна таблиця до видатковоI частини фiнансового плану КНП <Щентр первинноi
медико-санiтарноiдопомоги))l що подаеться на уточнення на 2022 piK

За рахунок спец кошmiв

Порiвняльна таблиця до видатковоi частини фiнансового плану КНП <Щентр первинноi
медико-санiтарноiдопомоги)), що пода€ться на уточнення на 2022 piK

За

Наl"rменування cTaTTi вIrдаткiв
Затверджений

на2022 р

Затверджен
ий зi

змiнами
(затверджений

рiшенням ВК
ТМР вiд 15

.06.2022 р. Ns59l)

Уточнени
й

Рiзниця
iз

затверд
женим

зi
змiнами

Заробiтна плата 244,745 244,745
Нарахування на оплату працi 5з,844 5з,844
Предмети,матерiали,обладнання та
iHBeHTap

30,00 30,00 181 |92 151',|92

Оплата послуг (KpiM комунальних) з 5,00 140,00 140.00

Видатки на вiдрядження 5.00 5,00 5,00

оплата теплопостачання
Оплата водопостачання i
водовiдведення 10,00 10,00 l0.00

оплата електроенергiт 20.00 20.00 20,00

Iншi видатки 5,00 5,00 5,00
Оплата iнших енергоносiiЪ та iнших
комун€lльних послуг 5,00 5,00 5,00

Разопr: 110,00 215"00 664,781 449"l8t

)ахунок кошmiв НСЗУ, MicbKozo блоdжеm б.) mа с нцii (с.

Найменування cTaTTi видаткiв Затверджений
план на2022 р

Затвердже
ний зi

змiнамrr
(затверджений

рiшенням ВК
ТМР вiд 15

.06.2022 р.
Ns59l )

Уточнени
й

Рiзниця
iз

затверд
женим

зi
змiнами

Заробiтна плата (НСЗУ) 73405,405 73405,405 7з405,405
Заробiтна плата (м.б.) 398,40 729,05 729,05
Нарахування на оплату працi
(нсзу) 1б305,029 16з05,029 1б305,029

Нарахування на оплату працi (м.б.) 87,60 160,35 160,35
Заробiтна плата (вiдшкодування
оплати працi лiкарям-iнтернам) (с.) 727,66 0,00 0,00

Нарахування на оплату працi
(вiдшкодування оплати працi
лiкарям-iнтернам) (с,)

28,08 0,00 0,00

Предмети,матерiали,обладнання та
iHBeHTap (НСЗУ) 1400,00 2300,00 2300,00

Предмети,матерiали,обладнання та
iHBeHTap (м.б.) 10,60 10,60 10,60

Медикаменти та перев'язувальнi
матерiали шсзу) 2440,00 970,00 970,00



Медикаменти та перев'язувальнi
матерiали (м.б.)

186,30 186,30 186,30

1670,00 2869,00 2869,00

В идатки н а в iдрядёq н_цд(ЦЁ)) 20,00 20,00 20,00

Оплата теплопостачання (м.б) 12]7,20 |27],20 1277,20

Оплата водопостачання i
водовiдведення (м.бJ

1 30,1 0 130,10 1 30,1 0

Оплата електроенергii (м.б.) 747,|0
,747,|0 ,74],|0

Оплата газопостачання (м.б.) 208,50 208,50 208,50

Оплата iнших енергоносiiв та
iнших комуншIьних послуг (м.б,)

90,90 90,90 90,90

OKpeMi заходи по реалiзачii
державних (регiональних) програм,
не вiднесенi до заходiв розвитку

9945,85 9945,85 9946,з0 0,45

Закупiвля обладнання, (НСЗУ) 1400,00 2080,00 2604,00 524,00

Капiтальний ремонт (НСЗУ) 2000,00 l746,70 |746,,70

Капiтальний ремонт (м.б.) 2000,00 2000,00 2000,00

Разом l|3878,,724 115182,084 115706,534 524,,45

розшифрування статей витрат за рахунок коштiв нсзу,
мiського бюджету та субвенцii:

Jф

зlrt
Назва cTaTTi витрат

Затверджений
план на2022 р

р

Завтверджен
ий зi

змiнами
(затверлжений

рiшенням ВК ТМР
вiд 15 .06.2022 р,

N9591)

Уточнени
й

Рiзниця
iз

затверд
женим

зi
змiнами

1 З ар о б imH а rul аm а пр ацiвнuкi в 7 393 ] ,4б5 74] 34,455 74 ] 34,45 5

в т.ч.заробiтна плата працiвникiв ФП з98,40 ]29,05 729,05

2

Н ар аху в ання н а з арlхл аmу
працiвнuкiв ] б420,709 1 64б5,379 l64б5,379

в т ч. нарахування на зарплату
працiвникiв Фп

87,60 160,з5 160,з5

J

1400,00 2300,00 2300,00

-придбання канцелярського,
письмового приладдя, конвертlв,
марок для вiдправки службовоi
кореспонденцiТ

200,00 200,00 200,00

-придбання медобладнання по
табелю оснащення

250,00 500,00 500,00

- придбання медичного одягу 200,00 200,00 200,00

-lrередплата перiодичних,
ловiдкових . iнформацiйних видань

40,00 40,00 40,00

- придбання миючих засобiв, та

засобiв гiгiени
80,00 80,00 80,00

видатки,пов'язанi з утриманням 25,00 25,00 25,00



20,00
t'DaH9lI\J [-, r лцл Jцчч

-видатки на придоання
R

20,00 20,00
I HcTnvMeH l, lБ.pU59 rwл, DIlNr,л"*,^-

-- 
видатки на придбання матерlалlв

таiнвентарю для господарсько1 90,00 90,00 90,00

150,00
бензин

;

,rр"пОu"rя гальванiчних елементlв
*л _,,*riппря пьних поилаДlВ

120,00 150,00

15,0015,00 15,00

40,00Офiсне прилап"ця

(флешки,мишки,калькулятори,
)lл-л,,-*; -л*лrт'тптепна паtrл'ЯТЬ)

40,00 40,00

800,00
Меблi офiснi

М'й,"бГ
250,00 800,00

70,00 140,00 140,00

] 0,б010,б0 ]0,60

4

Ъumра*u на маmерiалu, оОлаонання
i,,ооltппп /Trl б \

6,00 6,00 6,00

4,60 4,60 4,60

2440,00 970,00 970,005 Вumраmu на меduкаJv,енmu mа

перев'язу-
лл -,,,;,tапоf7i ппlJ /НСЗЛ :

150,00
- гryидбання деззасобiв 150,00 t 50,00

200,001500,00 200,00

180,00150,00 180,00

Jакупi"п" медикаментiв,
медтоварiв, тест смужок для 210,00 210,00 210,00

200,00
- придбання швидких тестlв 200.00 200,00

30,00230,00 30,00
ЙБu*,pur, пов' яз анi iз здiйсненням

.а*одi" спрямованих на запобiгання

no-rp.rrn" гостроi респiраторноi
--л-лбтл COVTD-19

10,610,6 ]0,66 Вumраmu на ллеduкаменmu mа

перев'язу-
: -.л-^^лл:л-1, /", 6 \

в ch'lbH l мц l l lчр LLц L и \JvL, v, /

10,6 10,6 10,6придбання деззасобiв, закупlвля

,Ъо"пur.rrтiв, медтоварiв для ФАП
тq аяиттини

2869,00 28б9,001б70,007 О rt"l аmа по с лу z (Kpi пt ко мун ацьнllх)

(НСЗУ): 200,00

100,00

200,00 200,00
Ъплата послуг MIC

Вiдшкодування послуг по

проведенню медичних аналiзiв
100,00 100,00



послуги по експлуатацii та
технiчному обслуговуваннi
обладнання та ПК

50,00 50,00 50,00

повiрка засобiв вимiрювальноi
технiки

50,00 50,00 50,00

iнформацiйно-консультативнi
послуги з супроводу програмного
забезпечення

50,00 50,00 50,00

Утилiзацiя шприцiв, голок,
батарейок та iH. .

45,00 45,00 45,00

Послуги страхування 5,00 50,00 50,00

видатки за послуги перезарядки
картриджiв

70,00 70,00 70,00

оплата послуг зв'язку,iнтернет
послуги, послуги вебхостингу

90,00 90,00 90,00

послуги з технiчного
обслуговування будiвель

20,00 20,00 20,00

вивезення твердих побутових
вiдходiв та послуги з угримання та
прибирання будiвель

80,00 80,00 80,00

Навчання працiвникiв 15,00 15,00 15,00

Послуги з технiчного
обслуговування службових машин

15,00 15,00 45,00 з0,00

поточний ремонт примiщень 200.00 1300,00 1300,00

Ремонт, повiрка, технiчне
обслуговування медичного
обладнання

80,00 80,00 80,00

Програмне забезпечення 200,00 200,00 200,00

Послуги органiзацiй 70,00 70,00 102,40 з2,40

Послуги iз встановлення лiцензiйноi
ос

210.00 230,00 230,00

Послуги з функцiонування call-
центру

120.00 iz0,00 5,7,60 62,40

OxopoHHi послуги з4,00 34,00

8 Вudаmкu на вidряdэtсення (НСЗУ) 20,00 20,00 20,00

9 опцаmа за опаlення 1277,20 1277,20 ]277,20

10 Оrutаmа послуz з воdопосmачання mа
воdовidвеdення :

] 30,1 0 ]30,]0 130,]0

11 Плаmа за елекmроенерziю : 74,1,|0 74],|0 74,7,|0

|2 плаmа за zаз 208,50 208,50 208,50

13 Опл аmа iHulttx е н ерz он о с iiB 90,90 90,90 90,90

|4 Капimальнuй реллонm (НСЗУ) 2000,00 1746,70 ]74б,70

15 Капimальнuй ремонm(м б.) 2000,00 2000,00 2000,00

- Установка лiфта в примiщеннi
Центру по вул. Острозького,6

2000,00 2000,00 2000,00

16 Вidшкоdув ання в арmо cmi 8351,45 835 ],45 7860,00 -49 ],45



б езкошmо BHtlx р ецепmiв

I7 Бе зкоulmо BHi рецепmu dля учаснuкiв
Ато 220,00 220,00 220,00

18 Прudбання вакцuнu I75,70 ] 75,70 ] 75,70

\9 Забезпечення хворuх на
фенiлкеноmурiю

б28,90 б28,90 б28,90

20 З аб е з пе ч е ння хв орuх пампер с aJytu,

к ал о - с е ч о пр uйлt ач апlu
б2б,20 б2б,20 ] ]95,90 5б9,70

21 Прud б ання пр епараmу XyMip а ] ]9,30 ] ]9,30 4 ],50 -77,80

22 Закупiвля меdоблаOнання, ПК 1400,00 20в0,00 2б04,00 524,00

Всього: l|з878,724 115182,084 11570б,534 524,45

,Щиректор

Заст.головного бухгалтера

,.Щиректор

Заст.головного бухгалтера

stCIJ
а5-

електрокард

IФ

Микола МЕДВIДЬ

тетяна Штяк

пояснювальна запuска
do фiнансовоzо плану КНП <IteHmp первuнноi меduко- санimарноi'dопоtиоzu> на

2022 piK, u4o поdасmься Dля уmочнення.

iНa2O22piK в дохiднiй частинi було заплановано 119110,13 тис.грн.,
рiшенням ВК ТМР вiд 15.06.2022 р. J\Ъ591було внесено змiни до фiнансового
ПЛаНУ, В якоМу дохiдна частина склаJIа 119888,17 грн., у зв'язку iз уточненими
розрахунками дохiдна частина становить 120ЗЗ7,95 1 тис.грн.

Вiдповiдно до пiдписаноi угоди про виплату грантових коштiв мiж I_{eHTpoM
та ТОВ <Щелойт Консалтинг ОверсiзПроджекс> дохiдна частина збiльшена на
449,781 тис.грн.

Видаткова частина фiнансового плану Щентру також збiльшен а на 97 4,2З7
тис.грн, а саме:
- Зросли витрати на оплату працi та нарахування на оплату працi - 298,589

тис.грн.;
- збiльшено витрати на придбання меблiв, комп'ютерноi технiки,

КанцелярсЬких виробiв для кабiнетiв психологiв - 151,192 тис.грн;
- збiльшено витратина придбання

524,00грн.
iографiв та моноблокiв -

Микола МЕШIДЬ

тетяна штяк


