
Пояснювальна записка
щодо внесення змін до  фінансового плану на  2020 рік 

 КНП МСР  «Амбулаторія ЗПСМ с.Постольне» 

           До затвердженого фінансового плану на 2020 рік планується внести

наступні зміни.

До дохідної частини     :  

            Упродовж першого півріччя 2020 року КНП МСР «Амбулаторії ЗПСМ

с.Постольне»  з  бюджету  Миколаївської  сільської  об’єднаної  територіальної

громади  згідно рішень сесій  та виконавчого комітету  Миколаївської сільської

ради  виділені додаткові кошти у сумі 46 300 грн. 

            В дохідній частині  фінансового  плану відбулося збільшення доходів  по
рядку 123 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я на суму 46 300 грн.
в т.ч. :
- у 1 кварталі    - на  39 300 грн.; 
- у  2 кварталі   - на    7 000 грн.

       Дохід на 2020 рік з урахуванням внесених змін  за іншими програмами та

заходами у сфері охорони здоров`я  склав 106 720 грн.

           Після внесених змін загалом доходи підприємства у 2020 році будуть

становити  1 782 868 грн.  

До видаткової частини   :  

       В видатковій частині фінансового плану відбулися наступні зміни:

Рядок 162  запасні частини до транспортних засобів        

Виділені додаткові кошти в сумі 10 000 грн. для придбання зимових шин

для службового автомобіля.  

        Після внесених змін загальний обсяг  видатків на придбання запасних

частин до транспортних засобів  складе  15 000 грн.

Рядок 170 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» 

 виділені  додаткові  кошти  в  сумі   36 300  грн.  на  придбання  дезінфекційних

засобів,  захисного одягу  для  індивідуального     захисту працівників, маски

медичні,  діагностичні  тест-системи  для  боротьби  та  запобігання  поширенню

короновірсної  інфекцї   (  аплікатори  для  забору  матеріалу  на  ПЛР,  експрес  –

тести).  

Шляхом  перерозподілу внесені зміни:  за рахунок зменшення видатків по

КЕКВ  2240  «Оплата  послуг  (крім  комунальних)  збільшені  видатки  на

медикаменти та перев’язувальні матеріали на 9 700 грн.

         Після внесених змін загальний обсяг видатків  на придбання медикаментів



та перев’язувальних матеріалів складе  106 720 грн. 

Рядок 180 « Оплата послуг( крім комунальних) 

Шляхом  перерозподілу внесені зміни:  за рахунок зменшення видатків на

9 700 грн. по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» збільшені видатки

на  медикаменти  та  перев’язувальні  матеріали.  Після  внесених  змін  загальний

обсяг  видатків   на   оплату  комунальних послуг  (крім комунальних )   складе

57 077 грн. в т.ч.:

- рядок 181 - витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому

стані  (проведення  ремонту,  технічного  огляду,  нагляду,  обслуговування

тощо) –17 679 грн.; 

-   рядок  185  витрати  на  придбання  та  супровід  програмного  забезпечення

8 184 грн.

          Після внесених змін загалом видатки підприємства у 2020 році  будуть

становити  1 782 868 грн.  
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