
Пояснювальна записка 

до  Фінансового плану на 2022 рік   
Комунального некомерційного підприємства «Сосницький  центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Сосницької селищної ради. 
 

КНП "Сосницький центр первинної медико-санітарної допомоги» Сосницької 
селищної ради в 2022  році планує отримати  доходи в сумі  11451,9 тис.грн в тому 
числі: 9674,1 тис.грн від Національної служби здоров”я  України, 1000,0 тис.грн. - 

кошти  місцевого бюджету за  програмою  підтримки , 4,8 тис.грн. – дохід  від  здачі  
майна  в  оренду, 36,0 тис.грн. – відшкодування комунальних послуг орендарями. 
443,0 тис.грн. – централізоване постачання з державного бюджету імунобіологічних 
препаратів, 294,0 тис.грн – дохід від безоплатно отриманих основних засобів в сумі 
нарахованої амортизації. 

Кількість штатних посад по КНП "Сосницький ЦПМСД» Сосницької селищної 
ради станом  на  01.08.2021р. становить 78,75 одиниць, в т. ч.: 

лікарі                                     -  15,5  од.; 
середній медперсонал         -  35,5 од; 
молодший  медперсонал     -  3,75 од.; 
інший персонал                    -  24,0   од.; 

Дохідна частина фінансового плану на  2022 рік ; 
рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг»” 
становить 9674,1 тис.грн. 
рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету»  становить 1000,0тис.грн. 
рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» - 4,8тис.грн 

рядок 132 «Відшкодування комунальних послуг орендарями» - 36,0тис.грн. 
рядок 133 «Централізоване постачання з державного бюджету імунобіологічних 
препаратів» - 443,0тис.грн 

рядок 134 «Дохід від безоплатно отриманих основних засобів в сумі нарахованої 
амортизації» - 294,0 тис.грн 

Витрати установи складаються з: 
рядок 450 «Разом операційних витрат»  разом становить  11451,9 тис.грн.  в т. ч : 

Матеріальні затрати  становлять – 1679,0 тис.грн. в тому числі: 
- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 150,0 тис.грн. 
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 673,0 тис.грн. 
- «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 856,0 тис.грн 

Витрати на оплату праці  – 7267,5 тис.грн.  
Нарахування на оплату праці  – 1779,8 тис.грн.  
Амортизація – 294,0тис.грн. 
Інші операційні витрати – 431,6 тис. грн. 

- Оплата послуг -  331,6 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв'язок, оплата 
інтернет послуг,  утилізація відходів, страхування транспорту, майна, 
супровід  програмного  забезпечення,  ремонт медапаратури, послуги 
клінічної лабораторії, інші); 

- видатки на відрядження -8,0 тис.грн. 
- Оплата податків зборів обов’язкових платежів, пені тощо – 60,0 тис. грн  
- Професійне навчання спеціалістів – 8,0 тис.грн 

- Соціальне забезпечення (відшкодування вартості медикаментів за пільговими 
рецептами) – 10,0 тис.грн 

- Інші операційні витрати  тимчасова непрацездатність за рахунок працедавця) – 

14,0тис.грн. 
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