
ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я

19.08.2021                                                                     №8/13-1732
      м. Лиман

З метою контролю за фінансово-господарською діяльністю, повним і якісним

наданням  медичних  послуг,  відповідно  до  Порядку  складання,  затвердження  та

контролю виконання фінансового плану Комунального некомерційного підприємства

«Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»  Лиманської  міської  ради,

затвердженого  рішенням  Лиманської  міської  ради  від  19.03.2020  №7/76-5186,

розглянувши наданий комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної

медико-санітарної  допомоги»  Лиманської  міської  ради звіт  про  виконання

фінансового плану за ІІ  квартал 2021 року, керуючись ст.  25 Закону України «Про

місцеве самоврядування в Україні», міська рада

ВИРІШИЛА: 

1.  Затвердити  Звіт  про  виконання  фінансового  плану  комунального  некоме-

рційного підприємства  «Центр первинної  медико-санітарної  допомоги»  Лиманської

міської ради за ІІ квартал 2021 року (додається).

2.  Контроль за  виконанням рішення покласти на заступника міського голови

Афоніна Ю. А., постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестиційною діяльності та регулярної політики (Вінничук),

постійну комісію з питань освіти, охорони здоров’я, культури, фізкультури та спорту,

у справах молоді та соціального захисту населення (Ребров). 

Міський голова О.В. Журавльов

Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради за ІІ квартал 

2021 року



Пояснювальна записка

до звіту про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2021 року 
Комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної

допомоги» Лиманської міської ради

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Лиманської  міської  ради  (далі  –  Підприємство)  створене на  базі  майна
Лиманської  МТГ.  Засновником,  власником  та  органом  управління  майном
Підприємства є Лиманська міська територіальна громада в особі Лиманської міської
ради.

Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на
досягнення  соціальних  та  інших  результатів  без  мети  одержання  прибутку.  КНП
«ЦПМСД»  Лиманської  міської  ради,  відповідно  до  Статуту,  є  закладом  охорони
здоров’я  –  комунальним  унітарним  некомерційним  підприємством,  що  надає
первинну  медичну  допомогу  та  здійснює  управління  медичним  обслуговуванням
населення  Лиманської  об’єднаної  територіальної  громади,  вживає  заходи  з
профілактики захворювань населення та підтримки громадського здоров’я. 

Підприємство  18.01.2021  року  уклало  договір  з  Національною  службою
здоров’я  України  і  відповідно  до  умов  цього  договору  надає  пацієнтам  медичні
послуги за програмою медичних гарантій. 

Підприємство  обслуговує  41338  чоловік:  33539  дорослого  населення,  7799
дитячого населення. 

Кількість  заключених  декларацій  з  лікарями станом на  01.07.2021р.  складає
36197 чоловік. 

Кількість штатних посад затвердженим штатним розписом по КНП «ЦПМСД»
Лиманської міської ради станом на 01.07.2021р. становить 183,5 одиниць, в т. ч.:

Лікарі - 25,0 од.;
Середній медичний персонал - 67,5 од;
Молодший медичний персонал - 25,25 од;
Інший персонал - 65,75 од.
Середньооблікова  кількість  штатних  працівників  за  червень  2021  року

становить 155 чоловік, в т. ч.:
Лікарі - 20 чол;
Середній медичний персонал - 56 чол;
Молодший медичний персонал - 30 чол;
Інший персонал – 49 чол.
Звіт  про  виконання  фінансового  плану  КНП  «ЦПМСД»  Лиманської  міської

ради за  ІІ  квартал  2021  року  складено  у  відповідності  до  Порядку  складання,
затвердження  та  контролю  виконання  фінансового  плану  Комунального
некомерційного  підприємства  «Центр  первинної  медико-санітарної  допомоги»
Лиманської  міської  ради затвердженого  рішенням  Лиманської  міської  ради  від
19.03.2020р. №7/76-5186.

Дохідна частина фінансового плану за ІІ квартал 2021 року:
рядок  1010  «Дохід  (виручка)  від  реалізації  продукції  (товарів,  робіт,  послуг)»
становить 5666,8 тис.грн. згідно Договору про медичне обслуговування населення за
програмою медичних гарантій від Національної служби здоров’я України;



рядок  1020  «Дохід  з  місцевого  бюджету  за  цільовими  програмами,  у  т.ч.:»
становить 1280,7 тис.грн., з них на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у сумі
248,7  тис.грн.  по  Комплексній  Програмі  утримання  закладів  первинного  та
вторинного  рівня  надання  медичної  допомоги  на  2020-2022роки  (рішення  від
24.12.2020р. №8/3-68) (далі Програма);
рядок  1030  «Інші  операційні  доходи» -  33,3  тис.грн. (надходження  за  оренду
приміщень, інші операційні доходи-відшкодування).
рядок  1040  «Інші  доходи» –  18,7  тис.грн.  (відсотки  отримані  (поточні  рахунки  і
депозити), кошти обласного бюджету).
Витратна частина фінансового плану за ІІ квартал 2021 року:
Заробітна плата – 4203,5 тис.грн. (149,5 ставки) за рахунок коштів НСЗУ. 
Нарахування на оплату праці (ЄСВ) – 943,4 тис.грн. за рахунок коштів НСЗУ.
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 196,8 тис.грн. у т.ч.:

•••• по  Комплексній Програмі утримання закладів первинного та вторинного рівня
надання  медичної  допомоги  на  2020-2022роки  –  29,7  тис.грн.  (придбання
матеріалів для проведення поточного ремонту фельдшерського пункту);

•••• НСЗУ – 167,1тис.грн. (папір, інструменти,  миючи та чистячи засоби,  матеріали
господарські та інвентар, запасні частини для автомобілів,  паливно-мастильні
матеріали та інше).

Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 548.9 тис.грн., у т.ч.: 

•••• по  Комплексній Програмі утримання закладів первинного та вторинного рівня
надання медичної  допомоги на 2020-2022роки  – 506,1 тис.грн.  (підгузки для
дорослих і дітей, слухові апарати); 

•••• НСЗУ  –  42,8  тис.грн. (діагностичні  швидкі  тести,  розхідні  матеріали  для
аналізаторів та інше);

Продукти харчування – 257,8 тис.грн. (по Комплексній Програмі утримання закладів
первинного та вторинного рівня надання медичної допомоги на 2020-2022роки)
Оплата послуг (крім комунальних) - 69,2 тис.грн. у т.ч.:

•••• по Комплексній Програмі утримання закладів первинного та вторинного рівня
надання медичної допомоги на 2020-2022роки – 2,7 тис.грн. (оплата послуг на
обстеження ДКТ на ВІЛ-інфекцію та гепатит С,В страхування); 

•••• НСЗУ  –  66,5  тис.грн.  (супроводження  та  обслуговування  програмного
забезпечення,  послуги  банку,  телефонний  зв'язок,  оплата  інтернет  послуг,
обслуговування оргтехніки, послуги з користування інформаційно-довідковою
системою (МІС) та інше)

Видатки на відрядження (НСЗУ) – 0,5 тис.грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв (дотація) – 248,7 тис.грн., у т.ч.:

• оплата теплопостачання – 84,5 тис.грн.;

• оплата водопостачання та водовідведення – 2,9 тис.грн.; 

• оплата електроенергії – 82,4 тис.грн.; 

• оплата природного газу – 78,9 тис.грн.; 

• оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг – 0,0 тис.грн.
Соціальне забезпечення – 249,9 тис.грн, у т.ч.:

•••• Безоплатний та пільговий відпуск медикаментів – 235,7 тис.грн. (по Комплексній
Програмі  утримання  закладів  первинного  та  вторинного  рівня  надання
медичної допомоги на 2020-2022роки);

•••• Виплата матеріальної  допомоги – 14,2  тис.грн.  (кошти обласного бюджету на



виплату  соціальної  матеріальної  допомоги  медичним  та  іншим  працівникам
комунальних  закладів  охорони  здоров’я  Донецької  області  у  разі  їх
захворювання  на  гостру  респіраторну  хворобу  COVID-19,  спричинену
коронавірусом SARS-CoV-2»).

Інші  поточні  видатки (адміністративний  збір,  сплата  земельного  та  екологічного
податку та інше) – 0,2 тис. грн.

Директор А.В. Ребров


