
Пояснювальна записка за 12 місяців  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  2019 рік  2353232,82тис. грн. виконано 

2242155,5  тис. грн., що становить 95,27 відсотка, або менше на  111077,32 тис. грн. 

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на 2019 рік   299689,09 тис. грн.,  

виконання становить 286745,35 тис. грн., що становить 95,68 відсотка , або менше на 

12943,74 тис. грн. ( залишок за рахунок лікарняних відпусток). 

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 2019 рік 87049,57 

тис. грн., виконання становить 78300,85 тис. грн., що становить 89,95 відсотка, або 

менше на  8748,72 тис. грн. (залишок за рахунок лікарняних відпусток). 

 По придбанню предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю (КЕКВ 2210) 

при плані 541547,10тис. грн., виконання становить 541354,09 тис. грн., що становить 

майже 99,96 відсотків або менше на 193,01 тис. грн. 

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 30970,01 тис. грн., виконання 

становить 309703,01 тис. грн., що становить 100 відсотків. 

По продуктам харчування (КЕКВ 2230) при плані 13488 тис. грн., виконання 

становить 13400,64 тис. грн., що становить 99,35 відсотків.  

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані 2019р. 207927,83 

тис. грн. виконання становить 204929,83 тис. грн., що складає 98,56  відсотків, або 

менше на 2998 тис. грн., (за рахунок економії по повірці медичного обладнання). 

По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) при плані на 2019рік 18296,17  тис. 

грн. виконано 18252,69 тис. грн., що становить 99,76 відсотків, або менше на 43,48 

тис. грн. ( річні кошти заплановані на рік). 

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 2019 рік 632233,67 тис. грн., 

виконання становить 563746,35 тис. грн., тобто 89,17 відсотків, ( оплата за фактичне 

використання) в тому числі: 

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  9368,30тис. грн.  

- електроенергія (КЕКВ 2273)  351301,59 тис. грн.; 

- природний газ (КЕКВ 2274) 89958,46 тис. грн.; 

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  100499,11 тис. грн. 

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 2019 р. 243298,38 

тис. грн. виконано 225722,69 тис. грн., тобто 92,78 відсотків недовиконання 

планових показників по інвалідам війни та учасникам бойових дій. 

 

По КТКВК 0217364 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке 

проживає на території зони спостереження» видаткова частина бюджету при плані 

на  2019 рік  197742,0 тис. грн. виконано 197736,0  тис. грн., що становить 100 

відсотка. 

А саме,  по медикаментам (КЕКВ 2220) закупівля калій йодиту при плані 

197742,0 тис. грн., виконання становить 197736,0 тис. грн., що становить 100 

відсотків. 

 



Капітальні видатки 
 

 

По КТКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги» 

        

видаткова частина бюджету при плані на  2019 рік  39,00 тис. грн. виконано 

39,00  тис. грн., що становить 100 відсотка, а саме придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування  (КЕКВ 3110) 

     

КЕКВ 3110   капітальні видатки  за рахунок власних коштів Благодатненської ОТГ    

при плані  14,00 тис.грн. становлять 14,00 тис. грн., що становить 100,00 відсотків 

 

Назва обладнання Кількість Ціна Сума 

Пральні машини 2 7,0 14,0 

Всього:   14,0 

 

КЕКВ 3110   капітальні видатки  за рахунок  коштів району    при плані  8,00 тис.грн. 

становлять 8,00 тис. грн., що становить  100,0 відсотків,  

 

Назва обладнання Кількість Ціна Сума 

Холодильник 1 8,0 8,0 

Всього:   8,0 

 

КЕКВ 3110   капітальні видатки  за рахунок  коштів Новоселівської сільської ради    

при плані  17,00 тис. грн. становлять 17,00 тис. грн., що становить 100,00 відсотків 

 

Назва обладнання Кількість Ціна Сума 

Електровелосипед 1 17,0 17,0 

Всього:   17,0 
 

  

 

Головний бухгалтер                                                             М.О.ПАВЛУХ 


