
Пояснювальна записка
  до фінансово звіту  підприємства за І квартал  2020 рік Комунального 
некомерційного підприємства «Катеринопільський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги»

      Комунальне некомерційне підприємства «Катеринопільський районний центр                
 первинної медико-санітарної допомоги» є неприбутковим підприємством.

     Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану на 
збереження та зміцнення здоров'я населення та досягнення інших соціальних результатів 
без мети одержання прибутку.

    Комунальне некомерційне підприємство здійснює медичне обслуговування шляхом 
надання первинної медичної допомоги населенню у кількості 14114 осіб  (11139дорослого
та 2975дитячого).

    КНП «Катеринопільський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»
на 2020 рік планує отримати бюджетних асигнувань в сумі  8277,0 тис.грн ,в тому 
числі:6134,0 тис.грн від Національної служби здоров'я України та 2143,0 тис.грн кошти 
місцевого бюджету.

    Кількість штатних посад по КНП «Катеринопільський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги» становить 71,75 одиниць, в т.ч.:
 Лікарі                                -11,5  од
Середній медперсонал      -35,5  од
Молодший медперсонал  -10,25 од
Інший персонал                -14,5   од

Дохідна частина фінансового звіту за І квартал  2020рік:-1874,7тис.грн

«Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт,послуг) становить -1559,8тис.грн. 
дохід від НСЗУ ; 303,5 тис.грн. дохід загального фонду місцевого бюджету; благодійні 
внески - 11,4тис.грн.; залишок минулого періоду 157,7тис.грн.

Витрати установи складаються з :

«Собівартості реалізованої продукції» разом становить 2103,5тис.грн
складається в тому числі з :

рядок 410 «Матеріальні затрати» становлять – 223,4тис.грн: в тому числі:

-« Медикаменти та  перев'язувальні матеріали» -39,5тис.грн

-« Паливно-мастильні матеріали та запасні частини до транспортних засобів»-20,0

-« Продукти харчування для дітей народжених від ВІЛ інфікованих матерів»-0 тис.грн

-« Предмети,матеріали,обладнання та інвентар»-17,4тис.грн

-« Комунальні послуги – 146,5 тис.грн

рядок 440 «Інші витрати»:-84,9тис.грн.

 -« Витрати  зв'язок та інтернет» - 23,4тис.грн
-« Програмне забезпечення» -  3,6тис.грн



-« Обслуговування сайту -2,2тис.грн

-« Послуги банку» -1,0 тис.грн.

-« Пільгові медикаменти»-41,7тис.грн.

-« інші послуги»-13,0тис.грн

рядок 420 «Виплата на оплату праці»  -1480,3тис.грн

рядок430 «Відрахування на соціальні заходи» -314,9тис.грн

«Чисельність працівників підприємства»  станом на 01.04.2020 р -71,75

«Первісна вартість основних засобів» - за даними бухгалтерського обліку - 1495,6 тис.грн.

Головний лікар                                                                                       О.О.Пироженко

В.о. головного бухгалтер                                                                       О.П.Голик


