
Пояснювальна записка за 6 місяців 2020 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 1І квартал 2020 року  1301,901 тис.грн. 

виконано 743,129  тис. грн., що становить  57,1відсотка, або менше на   558,771 тис. 

грн. 

По оплаті праці  (КЕКВ 2110) при плані на І1 квартал  2020 року 220,277тис. 

грн., виконання становить 170,875 тис. грн., що становить 77,5 відсотка, або менше 

на 49,401 тис. грн. ( залишок за рахунок  потреби коштів запланованих на ІІ кв. 2020 

р.). 

По нарахування на оплату праці  (КЕКВ 2120) при плані на 1І  квартал 2020 

року 62,750 тис. грн., виконання становить 50,062 тис. грн., що становить  79,8 

відсотка, або менше на  12,687 тис. грн. (залишок за рахунок  потреби коштів 

запланованих на 1І кв. 2020 р.). 

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

при плані 285,109 тис. грн., виконання становить 121,330 тис. грн., що становить 

майже 42,55 відсотків або менше на 163,778 тис. грн., кошти передбачені на 

придбання пального для автомобіля швидкої допомоги. 

По медикаментам (КЕКВ 2220) при плані 139,775 тис. грн., виконання 

становить 81,179 тис. грн., що становить 58,1 відсотків, або менше на 58,595 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 27,390 тис. грн., виконання 

становить 8,488 тис. грн., що становить 31,0 відсотків. ( за рахунок залишку на 

складі 2019 р.) 

По оплаті послуг (крім комунальних) ( КЕКВ 2240) при плані на 1І квартал 

2020р. 59,641 тис. грн. виконання становить 46,264 тис. грн., що складає 77,6  

відсотків, або менше на 13,376 тис. грн., (за рахунок економії по повірці медичного 

обладнання в 1  кварталі не здійснювалась). 

По видатках на відрядження (КЕКВ 2250) при плані на 1І квартал 2020року 

2,814 тис. грн. виконано 0 тис. грн., що становить 0 відсотків, або менше на 2,814 

тис. грн., виплата за відрядження яке закінчується в наступному місяці за звітним 

По енергоносіям  (КЕКВ 2270) при плані на 1І квартал 2020 року 620,292 тис. 

грн., виконання становить 148,196 тис. грн., тобто 47,3 відсотків, в тому числі: 

- водопостачання та водовідведення (КЕКВ 2272)  4,620тис. грн.; 

- електроенергія (КЕКВ 2273)  76,740 тис. грн.; 

- природний газ (КЕКВ 2274) 40,786 тис. грн.; 

- інші енергоносії (КЕКВ 2275)  24,631 тис. грн. 

По іншим виплатам населенню (КЕКВ 2730) при плані на 1І квартал 2020р. 

190,603 тис. грн. виконано 116,730 тис. грн., тобто 61,24 відсотків недовиконання 

планових показників по інвалідам війни та учасникам бойових дій. 

 

Головний бухгалтер                                                                               М.О.ПАВЛУХ 


