
 

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
 

 __19.12.2018___                                   м. Лиман    №__452 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

Керуючись статтею 17, п. 4 статті 27 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою контролю за фінансово-господарською 

діяльністю, повним і якісним наданням медичних послуг, розглянувши наданий 

комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Лиманської міської ради фінансовий план на 2018 рік в новій редакції, 

виконавчий комітет  міської  ради 
ВИРІШИВ:  
 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської 

ради  на 2018 рік виклавши його в новій редакції, що додається. 
         2. Відповідальність за виконання показників фінансового плану на 2018 рік 

покласти на головного лікаря комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради (Чалий). 
         3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови  

Гамаюнову Ю.М. 
 

 

 

 

Про внесення змін до фінансового плану 

на 2018 рік комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» 

Лиманської міської ради  

  



                           Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету міської ради 
__19.12.2018___ № ____452___  

 

 
 «ПОГОДЖЕНО»   

Проект   
 Начальник управління охорони здоров’я 

Дарницької  районної в місті Києві 
  

Попередній   
 державної адміністрації   Уточнений  
 ____________________ н Л..   Зміни   х  
 ___ » ______________ 20____ р.     зробити позначку "Х" 

 

 

Фінансовий план підприємства 

на 2018 рік 

 
Підприємство     

       

Комунальне некомерційне підприємство  «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги»  Лиманської 

міської ради      

Коди 

Орган управління  За ЕДРПОУ 37894885 
Галузь    Охорона здоров’я За СПОДУ  

Вид економ. діяльності   Загальна медична практика За ЗКНГ  

Місцезнаходження    84401, Донецька обл., місто Лиман, вул. Незалежності, 64 А За КВЕД 86.21 
Телефон  06261-4-14-94   

Керівник     Чалий Юрій Миколайович   

  

 
  

одиниця виміру: тис. гривень 

 

Показники 
Код 

рядка 
Плановий рік, 

усього 

У тому числі за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 
І. Фінансові результати       

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, 

послуг) @010@ 7204,3    7204,3 

у тому числі:        

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв. 011 790,0    790,0 

Дохід з місцевого бюджету за програмою економічного і 

соціального розвитку Лиманської ОТГ на 2018 рік 012 911,9    911,9 

Податок на додану вартість @020@      

Акцизний збір @030@      

Інші вирахування з доходу @040@      

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) @050@ 6680,2    6680,2 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) @060@ 6680,2    6680,2 

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @061@ 368,2    368,2 
    Витрати на оплату праці @062@ 4200,0    4200,0 
    Відрахування на соціальні заходи @063@ 924,0    924,0 
    Амортизація @064@      

    Інші операційні витрати @065@ 1188,0    1188,0 
Валовий:       

    прибуток @071@      

    збиток @072@      

Інші операційні доходи @080@ 0,3    0,3 
       у тому числі:       

    дохід від операційної оренди активів @081@ 0,3    0,3 
    одержані гранти та субсидії @082@      

дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних 

для продажу @083@      

Адміністративні витрати  
(сума рядків з 091 по 095) @090@      

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @091@      

    Витрати на оплату праці @092@      

    Відрахування на соціальні заходи @093@      

    Амортизація @094@      

    Інші операційні витрати @095@      

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): @100@      

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @101@      

    Витрати на оплату праці @102@      

    Відрахування на соціальні заходи @103@      



 

Показники 
Код 

рядка 
Плановий рік, 

усього 

У тому числі за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 
    Амортизація @104@      

    Інші операційні витрати @105@      

Інші операційні витрати 
(сума рядків з 111 по 115) @110@ 0,3    0,3 

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @111@      

    Витрати на оплату праці @112@      

    Відрахування на соціальні заходи @113@      

    Амортизація @114@      

    Інші операційні витрати @115@ 0,3    0,3 
Фінансові результати від операційної діяльності:       

    прибуток @121@      

    збиток @122@      

Дохід від участі в капіталі @130@      

Інші фінансові доходи @140@      

Інші доходи @150@      

      у тому числі:       

    дохід від реалізації фінансових інвестицій  @152@      

    дохід від безоплатно одержаних активів @154@      

Фінансові витрати @160@      

Витрати від участі в капіталі @170@      

Інші витрати @180@      

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: @@      

     прибуток @191@      

     збиток @192@      

Податок на прибуток @200@      

Чистий:       

    прибуток @211@      

    збиток @212@      

Відрахування частини прибутку до бюджету @220@      

ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)       

Матеріальні затрати @310@ 368,2    368,2 
Витрати на оплату праці @320@ 4200,0    4200,0 
Відрахування на соціальні заходи @330@ 924,0    924,0 
Амортизація @340@      

Інші операційні витрати @350@ 1188,3    1188,3 
Разом (сума рядків з 310 по 350) @360@ 6680,5    6680,5 
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року       

Капітальне будівництво @410@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @411@      

Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів @420@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @421@      

Придбання (створення) нематеріальних активів) @430@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @431@      

Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик @440@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @441@      

Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, 

інші види поліпшення необоротних активів @450@ 524,1    524,1 

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @451@ 524,1    524,1 
Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): @490@ 524,1    524,1 
в т.ч за рахунок бюджетних коштів 
 (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) @491@ 524,1    524,1 

Усього доходів 500 7204,6    7204,6 
Усього витрат 600 7204,6    7204,6 
ІV. Додаткова інформація  на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10 на 31.12 
Чисельність працівників @710@ 204,5    204,5 
Первісна вартість основних засобів @720@ 5512,9    5512,9 
Податкова заборгованість @730@      

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою @740@      

 

Фінансовий план підприємства на 2018 рік розроблено комунальним некомерційним підприємством «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Лиманської міської ради. 
 

Головний лікар         ___________    Ю.М. Чалий 
 

 

Керуючий справами ___________        Р.О. Малий     

        
 


