
  

                                                                                
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шоста сесія  VIІI скликання 

"16" червня 2021 р.   смт Ємільчине № 472 

 

Про затвердження звіту про 

виконання фінансового плану КНП 

«Ємільчинська лікарня»  

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області за І квартал 

2021 року 

 

 

 

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

сесії селищної ради від 20.11.2020 року № 2119 «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 «Ємільчинська лікарня» 

Ємільчинської селищної ради Житомирської області за І квартал 2021року (додається). 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РЕЗУЛЬТАТИ   ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

6 сесія Ємільчинської селищної ради   8 скликання 

 

«Про затвердження звіту про виконання фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня»  

Ємільчинської селищної ради Житомирської області за І квартал 2021 року» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. за 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська  Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. відсутній 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. за 

Лозко О.О. відсутня 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. відсутній 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. відсутня 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

9 18 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 



  

 

Пояснювальна записка до звіту про виконання фінансового плану Комунального 

некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської селищної ради 

за 1 квартал 2021 року. 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Ємільчинська лікарня» (далі – КНП 

«Ємільчинська лікарня») є закладом охорони здоров’я – комунальним унітарним 

некомерційним підприємством Ємільчинської селищної ради, яке призначене реалізувати 

конституційне право людини на отримання кваліфікованої вторинної (спеціалізованої) 

медичної допомоги.  

У фінансовому плані на 1 квартал 2021 року планувались наступні показники 

господарської та фінансової діяльності підприємства. 

Доходів без ПДВ планувалось отримати у розмірі 8186,7 тис. грн., в тому числі : 

- оренда та платні послуги –     162,2  тис. грн. 

- за цільовими програмами       125,0  тис. грн. 

-надходження коштів на плату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок коштів 

місцевого бюджету – 1122,5тис.грн 

- 6777,0 тис. грн. очікуваний дохід згідно укладених договорів з Національною 

службою здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій. 

- Фактично надійшло в 1 кварталі 2021 року 9704,9 тис. грн., в тому числі : 

-  оренда та платні послуги –     299,4  тис. грн. 

-  за цільовими програмами       199,5  тис. грн. 

- надходження коштів на плату комунальних послуг та енергоносіїв за рахунок 

коштів місцевого бюджету – 657,8тис.грн  

-  та 8548,2 тис. грн. дохід згідно укладених договорів з Національною службою 

здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій. 

-  

    Фактичні  витрати  в 1 кварталі 2021 року склали -7175,9 тис. грн. при планових 

показниках 1 кварталу 8186,7 тис.грн 

в тому числі фактичні витрати : 

- заробітна плата з нарахуванням –   6204,6 тис. грн. 

- за цільовими програмами       199,5  тис. грн. 

-оплата комунальних послуг, придбання медикаментів, матеріалів  –771,8тис.грн 

 Невикористані кошти в розмірі 1010,8тис.грн а саме 

- заробітна плата з нарахуванням –   572,4 тис. грн.  матеріальна допомога  

- оплата комунальних послуг, придбання медикаментів, матеріалів  –438,4тис.грн 

 Дані кошти  знаходяться на  банківському рахунку підприємств.  

 Просимо погодити звіт по фінансовому плану підприємства за 1 квартал 2021 року. 

 Додаток:  звіт фінансового плану підприємства на 1 квартал 2021 року на 9 аркушах. 

 

 

 

  Директор    КНП 

« Ємільчинська лікарня»                                                     Наталія БРАНОВИЦЬКА 

 




