
Пояснювальна записка
щодо внесення змін до  фінансового плану на  2021 рік 

 КНП МСР  «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці» 

           До затвердженого фінансового плану на 2021 рік планується внести

наступні зміни.

1.До дохідної частини     :  

            У квітні 2021 року для КНП МСР «АЗПСМ Різдва Пресвятої Богородиці»

з  бюджету  Миколаївської  сільської   територіальної  громади   згідно  рішення

шостої сесії восьмого скликання Миколаївської сільської ради від 02 квітня 2021

року виділені додаткові кошти у сумі 316 776 грн. 

            В дохідній частині  фінансового  плану відбулося збільшення доходів  по
 рядку  123 «Інші  програми  та  заходи  у  сфері  охорони  здоров`я»  на  суму
316 776 грн. в т.ч. :
- у 2 кварталі    - на  316 776 грн.; 

       Дохід на 2021 рік з урахуванням внесених змін  за іншими програмами та

заходами у сфері охорони здоров`я  склав 1 449 211 грн.

           Після  внесених змін  загалом доходи підприємства у  2021  році

плануються на рівні  2 936 569 грн.

  

2.До видаткової частини   :  

       В видатковій частині фінансового плану по загальному фонду відбулися

наступні зміни:

Рядок 140 «Витрати на оплату праці»

Виділені  додаткові  кошти  в  сумі  21  420  грн  на  оплату  стимулюючого

преміювання  та  матеріальної  допомоги  фельдшеру-лаборанту  як  основному

працівнику.

Після внесених змін загальний обсяг видатків  на оплату праці  підприємства

складе 1 657 995 грн.

Рядок 150 «Відрахування на соціальні заходи»

 Виділені  додаткові  кошти  в  сумі  7  505  грн  на   оплату  нарахувань  на

стимулююче преміювання та матеріальної допомоги фельдшеру-лаборанту.

Після  внесених  змін  загальний  обсяг  видатків  на  відрахування  на  соціальні

заходи  складе 341 465 грн.

Рядок  160  «Витрати  на  придбання  предметів,  обладнання,  інвентарю  та

комплектуючих «

 У  1  кварталі  шляхом  перерозподілу  коштів  були  зменшені  видатки  на



придбання паливно-мастильних матеріалів на суму 2 000 грн. 

У  2  кварталі  виділені  додаткові  кошти  в  сумі  2  000  грн  на  придбання

тактильної плитки для обладнання входу амбулаторії.

Після  внесених  змін  загальний  обсяг  видатків  на  придбання  предметів,

обладнання, інвентарю та комплектуючих складе 80 000 грн. в т.ч.:

-  рядок 161 паливно – мастильні матеріали – 57 699 грн;

- рядок 165  тактильна плитка   - 2 000 грн.   

Рядок 170 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»

 У  1  кварталі  шляхом  перерозподілу  коштів  були  зменшені  видатки  на

придбання товарів медичного призначення  на суму 14 000 грн. 

У  2  кварталі  виділені  додаткові  кошти  в  сумі  14 000  грн  на  придбання

товарів медичного призначення ( засобів індивідуального захисту від Ковід-19).

Після внесених змін загальний обсяг видатків на медикаменти та перев’язувальні

матеріали  склав 250 000 грн.

Рядок 180 « Оплата послуг( крім комунальних) 

У  1  кварталі  шляхом  перерозподілу  коштів  були   збільшені  видатки  на

оплату послуг з розробки технічного плану і надання висновку щодо доступності

будівлі амбулаторії для осіб з інвалідністю на суму 16 000 грн.

У 2 кварталі виділені додаткові кошти в сумі 157 851 грн з них: 4 000 грн на

послуги з технічного обстеження будівлі амбулаторії щодо доступності для осіб з

інвалідністю та  153 851 грн на поточний ремонт вхідної групи амбулаторії.

Після внесених змін загальний обсяг видатків  на  оплату комунальних послуг

(крім комунальних )  складе  242 291 грн. Зміни відбулися по наступним рядкам:

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

стані  (ремонт  будівель  та  споруд,  проведення  технічного  огляду,  нагляду,

обслуговування тощо) - 160 351 грн;

- рядок  189  –  послуги  з  розробки  техплану  та  надання  висновку  щодо

доступності будівлі – 20 000 грн.

Рядок 201 «Витрати на електроенергію»

У  1  кварталі  шляхом  перерозподілу  коштів  були  збільшені  видатки  на

оплату електроенергії на 400,00 грн. Після внесених змін загальний обсяг коштів

складе 24 598 грн.

Рядок 204 «Витрати на тверде паливо»

У  1  кварталі  шляхом  перерозподілу  коштів  були  зменшені  видатки  на

оплату дров на 400,00 грн.  Після внесених змін загальний обсяг коштів складе

84 128 грн.

  Після  внесених  змін   поточні  видатки  підприємства  у  2021  році



плануються на рівні 2 822 569 грн.  
 

У  фінансовому  плані  на  2021  рік  видатки  на  капітальні  інвестиції  не

планувалися.  Виділені  кошти  на  капітальний  ремонт  стіни  приміщення

амбулаторії  в сумі 114 000 грн (рядок 274 – капітальний ремонт).

         

 Після  внесених  змін  загалом  видатки  підприємства  у  2021  році

плануються на рівні  2 936 569 грн.  

Головний бухгалтер                                                Юлія КАМЕНСЬКА


