
                                                                      
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

П’ятнадцята сесія  VIІI скликання 

"25" листопада 2022 р.   смт.Ємільчине №  2300 

 

Про внесення змін та затвердження 

фінансового плану КНП «ЦПМСД   

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області» на 2022 рік 

 

 

 

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» зі змінами,  враховуючи висновки постійної 

комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та комунальної власності, 

селищна рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни та затвердити фінансовий план  КНП «ЦПМСД Ємільчинської селищної 

ради Житомирської області»  на  2022 рік (додається). 

 

 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснювальна записка 

до змін фінансового плану Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медичної допомоги Ємільчинської селищної ради»  на 4 квартал 

2022р 

 

КНП «ЦПМСД Ємільчинської селищної ради» є неприбутковим підприємством . 

Основними напрямками діяльності КНП «ЦПМСД  Ємільчинської селищної ради», яке діє на 

підставі Статуту є надання первинної медичної допомоги населенню  Ємільчинського району, 

управління медичним обслуговуванням населення, а також вжиття заходів з профілактики 

захворювань та підтримання громадського здоров’я без мети одержання прибутку. 

 
  Планувалось 

на  2022 рік 

Зміна на 2022 Різниця 

(+) 

Різниця 

(-) 

Примітка 

 

 Дохід на  2022 

рік 

17792,8 18317,0 +524,2  Різниця коштів 

з місцевого 

бюджету 

+524,2тис.грн

. 

 Витрати на 

2022рік всього 

17792,8 18317,0 +524,2   

2210 Предмети, 

матеріали,облад

нання та 

інвентар 

313,2 468,0 +154,8  Кошти 

місцевого 

бюджету 

2220 Медикаменти та 

перевязувальний 

матеріал  

554,4 834,5 +280,1  Кошти 

місцевого 

бюджету 

2240 Оплата послуг 

крім 

комунальних 

368,2 557,3 +189,1  Кошти 

місцевого 

бюджету 

2275 Оплата інших 

енергоносіїв та 

комунальних 

послуг 

418,6 318,8  -99,8 Кошти 

місцевого 

бюджету 

       

 

 

Директор                                                                     Анжеліка ЦМОКАЛЮК 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

15 сесія,  пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про внесення змін та затвердження фінансового плану КНП «ЦПМСД   Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області» на 2022 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. відсутня 

Ващенко Л.М. відсутній 

Верещинська  Л.О. за 

Дибайло В.Д. відсутній 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П. відсутній 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. відсутній 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. за 

Романчук Н.В. за 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

10 17 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 




