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Пояснювмьна запuсксt do фiнансовоzо плану
К Н П < Гор о d н я нс ькоZо Ite н mру п ер в uн н ot ме l uKo-caH ima р Hoi t)o помоz u>

KoMyHa"rbHe некомерцiйне пiдприемство обслуговуе 25134 чоловiк, з них
},кладено декларацiй з лiкарем: l0ЗЗ7 дорослого населення, ЗЗ30 дитячого
населення.

КНП <Городнянський IJeHTp ПМСД> на 202З piK плануе о,гримати
бюдrкетних асигнувань в cyMi l8767,4 тис. грн.

Кi.гrькiсть штатних посад по KHl1 <Гороллtянський L{eHTp ПМС!>
становить 87.00 одиниць. в l,. ч.:

лiкарi - 19,50 од.;

середнiй медперсонал - 41,50 од;
молодшиli медперсонаrl - 6,75 од.;

iнший персонал - 19,25 од.;

Дохidна часmuна фiнансовоzо плону на 2023 piK:
Ряdок 0I0 Kloxil (вuручка) Bid реалiзацit проdукцii (mоварiв, робim,

пtlc.l.tr,t)ll с"гановить l8767.4 тис, грн.

В umр ап u .1, сп1 0 r t oB.l с кца dп toпt ься з :

Ряiок ()6() <Собiварmiсtпь ресьliзованоi проi.укцiiч разом становить
I4l7о.б l ис, IpH. склаJасl ься в то]\]) числi з:

Матерiальнi затрати становлять - 10lб,3 тис. грн. в-гому числi:
- <Предмети, матерiали,обладнання та iHBeHTap> - 520,9 тис. грн.
- <Медикаменти та перев'язчвальнi матерiали> - 1g5,4 тис. грн.

Витрати на 0плату праui - 1024З,8 тис. грн. (76,00 посал)
Вiдрахування на соцiальнi заходи - 2561,0 тис. fрн.
Апtорт,изацiя - 5б0,0 Trtc. грн.
Iншi операцiйнi витрати - 358,5,гис. fрн.

- оплата послуг - 292,0 тис. грн. (послуги багIку, курси пiдвищення
квалiфiкачii, телесРонний зв'язок, оплата iHTepHeT послуг, страхуванFlя BoiliiB та
li вт,отран с ll ollTr,,. перевiрка та ремонт медиLlного об.палнання. ()гI.Iата ана.пiзiв.
r lpc tI]l llt iH. ):

- видатки на вiдрядлtення 20,0 тис. грн.
- oIlJlaTa навчання лiкаря 31,0 тис. грн.
- оllлата екологiчного податку, податки та збори l5.5 тис. грн.

РяОок 090 кАdмiнiсmраmuвнi вumраmш - ЗО27,7 тис. грн.
Матерiальнi затрати становлять -:49r7 тпс: грн. в r,oMy чlrслi:

- <Предплети, матерiали,обладнання та iHBeHTap> - 49,7 тис. грrr.
Витраr,и на оплату працi - 2321,8 тис. грн. (11,00 посад)
Вiдрахування на соцiальнi заходи - 582,1 ,I.ис. грн.
Амортизаuiя - б4,8 тис. грн.



I

Iншi операцiйнi витрати - 68,1 тис. грн.

- оплата послуг - 63.8 тис. грн. (супроводя<ення та обслуговування

llрограмного забезпечення, послуги банку, телефонний зв'язок, оплата iHTepHeT

послуг та iHrrre);

- OплaTa еttологiчного податку. податки та збори 4,3 тис. грн.

Ряiок II0 KIHtui операцiЙнi вumраmuD сmановuпхь - 655,6 тис, грн,

(оплата комунальних послуг та енергоносiiв).

ktr п ir а.гlьнi видатки:
ряdок 420 Прudбання (вuеоmовлення) основнчж засобiв mа iншttж

tteoбopoпlHlLlt маmерiальнlх акmuвiв 904,5 тис грн, (придбання медичного

об,lаднання згiдно табелю оснащення, службового житла для лiкарiв),

Генеральний директор КНП
<<Городнянський ЩПМС!> Назаренко М.П.


