Пояснювальна записка
щодо внесення змін до фінансового плану на 2020 рік
КНП МСР «Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини
Різдва Пресвятої Богородиці»

До затвердженого фінансового плану на 2020 рік планується внести
наступні зміни.
До дохідної частини:
Упродовж першого півріччя 2020 року КНП МСР «АЗПСМ Різдва
Пресвятої Богородиці» з бюджету Миколаївської сільської об’єднаної
територіальної громади згідно рішень сесій Миколаївської сільської ради
виділені додаткові кошти у сумі 54 500 грн.
В дохідній частині фінансового плану відбулося збільшення доходів по
рядку 123 «Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я» на суму
54 500 грн. в т.ч. :
- у 1 кварталі - на 39 300 грн.;
- у 2 кварталі - на 15 200 грн.
У 2 кварталі були збільшені доходи на суму 18 800 грн. та зменшені на цю ж
суму у 3 кварталі.
Дохід на 2020 рік з урахуванням внесених змін за іншими програмами та
заходами у сфері охорони здоров`я складе 714 500 грн.
Станом на 01.01.2020 року утворився залишок коштів, що надійшли від
НСЗУ, в сумі 16 787 грн., який був розподілений на видатки по оплаті праці.
До видаткової частини:
В видатковій частині фінансового плану відбулося наступні зміни:
Рядок 140 «Витрати на оплату праці»
Додатково виділені кошти в сумі 8 197 грн. на оплату праці опалювачів
(сезонні працівники). А залишок коштів, що утворився станом на 01.01.2020р., у
сумі 13 760 грн. розподілений на витрати на оплату праці штатних працівників.
У 2 кварталі були збільшені видатки на виплату матеріальної допомоги на
оздоровлення в сумі 15 400 грн. та зменшені на цю ж суму у 3 кварталі.
Після внесених змін загальний обсяг видатків складе 1 253 743 грн.
Рядок 150 «Відрахування на соціальні заходи»
Додатково виділені кошти в сумі 1 803 грн. на нарахування на зарплату
опалювачів, а частина залишку коштів, що утворився станом на 01.01.2020р., в
сумі 3 027 грн. розподілена на нарахування на зарплату штатних працівників. У
2 кварталі були збільшені видатки на нарахування на матеріальну допомогу на

оздоровлення в сумі 3390 грн. та зменшені на цю ж суму у 3 кварталі.
Після внесених змін загальний обсяг видатків складе 255 373 грн.

Рядок 160 «Витрати на придбання предметів, обладнання, інвентарю та
комплектуючих»
Додатково виділені кошти в сумі 10 500 грн. на придбання паливномастильних матеріалів, а також шляхом перерозподілу коштів з КЕКВ 2240 в
сумі 3 042 грн. збільшені видатки на придбання паливно-мастильних матеріалів
на суму 1 792 грн. та на придбання запасних частин до автомобіля - на 1 250 грн.
Після внесених змін обсяг видатків на придбання паливно-мастильних
матеріалів (рядок 161) складе 54 152 грн., на придбання запасних частин до
автомобіля (рядок 162) – 11 250 грн.
Загальний обсяг видатків на придбання предметів, обладнання, інвентарю та
комплектуючих складе 109 277 грн.
Рядок 170 « Медикаменти та перев’язувальні матеріали »
Додатково виділені кошти в сумі 34 000 грн. на придбання дезінфекційних
засобів, захисного одягу
для
індивідуального захисту працівників,
діагностичних тест-систем та криопробірок для забору біоматеріалу для
боротьби та запобігання поширенню коронавірусної інфекції - 34 000 грн.
Після внесених змін загальний обсяг видатків на придбання медикаментів
та перев’язувальних матеріалів складе 133 300 грн.
Рядок 180 «Оплата послуг (крім комунальних)»
Шляхом перерозподілу зменшені видатки на 3 042 грн. Видатки на ремонт
автомобіля (рядок 182) зменшено на 2 250 грн. і після внесених змін обсяг
видатків складе 7 750 грн. Зменшено видатки на оплату проїзду медпрацівників
(рядок 188) на 792 грн. і після змін обсяг видатків складе 10 648 грн.
Загальний обсяг видатків на оплату послуг (крім комунальних) складе
73 628 грн.
Після внесених змін загалом видатки підприємства у 2020 році будуть
становити 2 064 621 грн.
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