
 
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Чотирнадцята сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"05" серпня 2022 р.   смт Ємільчине №  2211 

 

Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану КНП 

«ЦПМСД  Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області» за ІІ 

квартал 2022 року 

 

 

 

Відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», рішення 

сесії селищної ради від 22.06.2022 року № 2176 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних некомерційних 

підприємств Ємільчинської селищної ради»,  враховуючи висновки постійної комісії селищної 

ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, селищна рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити  звіт про виконання фінансового плану КНП «ЦПМСД Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області» за ІІ квартал 2022 року (додається). 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка  

до звіту  про виконання  фінансового плану  КНП  « ЦПМСД 

Ємільчинської  селищної ради»  за  1 півріччя 2022  року. 

КНП «ЦПМСД  Ємільчинської селищної ради»  здійснює господарську  некомерційну 

діяльність,  спрямовану на збереження  та зміцнення  здоров’я    населення та інших соціальних 

результатів без мети одержання  прибутку.  

Кількість  штатних посад  по підприємству  станом на 01.07.2022 року  становила  107,5  

штатних одиниць. 

Дохідна  частина  фінансового плану  за 1 півріччя 2022р. склала 8859,8 тис. грн., що  

становить  96,8 % від  планового показника (9154,2 тис. грн.) недофінансовано 294,4 тис. грн. 

основну дохідну  частину фінансового плану  складають  доходи  від  реалізації послуг з 

медичного обслуговування  населення за програмою  медичних гарантій  - 8350,7 тис. грн. при 

плані  на 1 півріччя 2022 р. – 8288,3 тис. грн. (89,2 % ). 

1. дохід з місцевого  бюджету  всього – 509,1 тис. грн. при плані на 1 півріччя 2022 р. 865,9 

тис. грн. (58,8 %), із них: 

 

Протягом 2022 року підприємство здійснило витрати коштів на поточні  видатки своєї 

фінансово-господарської  діяльності  в загальній сумі 7396 тис. грн. при плані на 1 півріччя 

2022 р. 8237,1  тис. грн. (89,8 %), в т.ч.: 

1. На заробітну плату   – 6184,5 тис. грн. при плані на 1 півріччя  2022р. 6493,2 тис. грн. 

(95,2 %), нарахування -1363,1 тис.  грн.. при плані -1428,5 ( 95,4%) 

2. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар, в т.ч. медикаменти  та перев’язувальні 

матеріали  – 309,8 тис. грн. при плані 558,8 тис грн. (55,0%). 

3. Продукти харчування – 47,3 тис. грн.  при плані 26 тис. грн. 

4. Оплата послуг  ( крім  комунальних ) – 134,1 тис. грн.  при  плані 184,1 тис. грн. (72,8 

%). 

Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв – 50,4 тис. грн. при  плані на 1 півріччя 2022 

р.- 245,4 тис. грн.  

Оплата електроенергії  - 36,4 тис. грн. при плані  на 1 півріччя 2022 рік  36,0 тис. грн. (101,1 

%). 

- Оплата теплопостачання  -  14,0 тис. грн.  

 

         Надійшло коштів від НСЗУ – 8350,7 тис. грн. та використані на: 

- заробітну плату з нарахуваннями – 7547.0 тис. грн. 

- предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 16,1 тис. грн. 

- медикаменти та перев’язувальні  матеріали – 74,1 тис. грн. 

- оплата послуг (крім комунальних) – 100,7 тис. грн. 

 

 

Директор                                                       Анжеліка  ЦМОКАЛЮК  



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

14 сесія, перше пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «ЦПМСД  

Ємільчинської селищної ради Житомирської області» за ІІ квартал 2022 року»» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. відсутня 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. відсутній 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. відсутній 

Фомішина Г.М. за 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

  (підпис члена лічильної комісії)      (підпис члена лічильної комісії) 
 




