
Пояснювальна записка за 1 півріччя 2019 року
по КНП « Арбузинський РЦ ПМСД»

Загальний фонд
По  КТКВК  0212111  «Первинна  медична  допомога  населенню,  що

надається  центрами  первинної  медичної  «медико-санітарної  допомоги»
видаткова частина бюджету при плані на І піврічча  2019 року  1193,708 тис. грн.
виконано 909,476  тис. грн., що становить 76,19 відсотка, або менше на   284,231 тис.
грн.

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на І піврічча  2019 року 199,542 тис.
грн.,   виконання  становить  125,689 тис.  грн.,  що  становить  62,99  відсотка ,  або
менше на 73,852 тис. грн. ( залишок за рахунок річної потреби коштів запланованих
на І півріччя 2019 р.).

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на І піврічча  2019
року  61,554  тис.  грн.,  виконання  становить  33,799  тис.  грн.,  що становить  54,91
відсотка, або менше на  27,755 тис. грн. (залишок за рахунок річної потреби коштів
запланованих на 1 півріччя. 2019 р.).

По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210)
при плані  240,241тис.  грн.,  виконання  становить  221,871  тис.  грн.,  що становить
майже 92,35 відсотків або менше на 18,369 тис. грн.

По  медикаментам  (КЕКВ  2220)  при  плані  135,103  тис.  грн.,  виконання
становить 91,346тис. грн., що становить 67,61 відсотків, або менше на 43,756 тис.
грн.  кошти  передбачені  на  придбання  вакцини  проти  ГРВІ  та  Грипу,
епідеміологічний період в вересні – жовтні, придбання здійснюється через систему
Прозоро.

По продуктам харчування (КЕКВ 2230) при плані  7,224  тис. грн., виконання
становить 7,131 тис. грн., що становить 98,72 відсотків. 

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на І піврічча
2019р.  64,847  тис.  грн.  виконання  становить  51,988  тис.  грн.,  що  складає  80,17
відсотків, або менше на 12,859 тис. грн., (за рахунок економії по повірці медичного
обладнання в І півріччі не здійснювалась).

По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) при плані на І піврічча  2019року
11,040  тис. грн. виконано 7,452 тис. грн., що становить 67,51, відсотків, або менше
на 3,587 тис. грн. ( річні кошти заплановані на І півріччя).

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на І піврічча  2019 року 374,281 тис.
грн.,  виконання  становить  277,133 тис.  грн.,  тобто  74,04 відсотків,  (  оплата  за
фактичне використання) в тому числі:

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  3,052 тис. грн. 
- електроенергія (КЕКВ 2273)  181,995 тис. грн.;
- природний газ (КЕКВ 2274) 64,293 тис. грн.;
- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  16,653 тис. грн.
По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на І піврічча  2019 р.

99,875  тис.  грн.  виконано  93,065  тис.  грн.,  тобто  93,18  відсотків  недовиконання
планових показників по інвалідам війни та учасникам бойових дій  
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