
Пояснювальна записка за 9 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 ІІІ квартал 2019 року  1740277,84 тис. грн. 

виконано 1251324,06  тис. грн., що становить 71,90 відсотка, або менше на   

488953,78 тис. грн. 

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на ІІІ квартал  2019 року 299689,09 

тис. грн.,  виконання становить 203240,28 тис. грн., що становить 67,82 відсотка , або 

менше на 96448,81 тис. грн. ( залишок за рахунок річної потреби коштів 

запланованих на 9 місяців 2019 р.). 

По нарахуванню на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на ІІІ  квартал 2019 

року 87049,57 тис. грн., виконання становить 56091,85 тис. грн., що становить 64,44 

відсотка, або менше на  30957,72 тис. грн. (залишок за рахунок річної потреби 

коштів запланованих на 9 місяців 2019 р.). 

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

при плані 321011тис. грн., виконання становить 310872,30 тис. грн., що становить 

майже 96,84 відсотків або менше на 10138,70 тис. грн. 

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 233395,00 тис. грн., виконання 

становить 131953,58 тис. грн., що становить 56,54 відсотків, або менше на 101441,42 

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 9876,00 тис. грн., виконання 

становить 7,131 тис. грн., що становить 72,21 відсотків.  

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на ІІІ квартал 

2019р. 166867,96 тис. грн. виконання становить 90007,31 тис. грн., що складає 53,94  

відсотків, або менше на 76860,65 тис. грн., (за рахунок економії по повірці 

медичного обладнання в ІІІ кварталі не здійснювалась). 

По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) при плані на ІІІ квартал 2019року 

13540,04  тис. грн. виконано 11052,69 тис. грн., що становить 81,63, відсотків, або 

менше на 2487,35 тис. грн. ( річні кошти заплановані на рік). 

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на ІІІ квартал 2019 року 447,603 тис. 

грн., виконання становить 311,350 тис. грн., тобто 69,56 відсотків, ( оплата за 

фактичне використання) в тому числі: 

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  5,242тис. грн.  

- електроенергія (КЕКВ 2273)  213,971 тис. грн.; 

- природний газ (КЕКВ 2274) 64,344 тис. грн.; 

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  16,653 тис. грн. 

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на ІІІ квартал 2019 р. 

161,246 тис. грн. виконано 129,623 тис. грн., тобто 80,39 відсотків недовиконання 

планових показників по інвалідам війни та учасникам бойових дій   



Капітальні видатки 
 

 

По КТКВК 0212111 «Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної ( медико-санітарної) допомоги» 

       видаткова частина бюджету при плані на ІІІ квартал 2019 року  22,000 тис. 

грн. виконано 14,00  тис. грн., що становить 63,64 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 0,0 тис. грн., що становить  0,0 відсотків, так як надано рахунки 

для оплати в станні дні звітного періоду ( придбання холодильника). 

 
 

  

 

Головний бухгалтер                                                             М.О.ПАВЛУХ 


