
                                                                                             

                                                                          
 

ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Шістнадцята сесія 

друге пленарне засідання 

 VIІI скликання 

"16" грудня 2022 р.   смт.Ємільчине №  2364 

 

Про затвердження фінансового 

плану КНП «Ємільчинська лікарня»  

Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області на 2023 рік 

 

 

 

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» зі змінами,  враховуючи висновки постійної 

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

селищна рада 

 

    ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити фінансовий план  КНП «Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради 

Житомирської області»  на  2023 рік (додається). 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до  фінансового плану на  2023 рік 

Комунального некомерційного підприємства «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області»  

 

Комунальне некомерційне підприємство «Ємільчинська лікарня» Ємільчинської  

селищної ради (надалі КНП "Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради ") є 

неприбутковим підприємством. Основними напрямками діяльності КНП "Ємільчинська 

лікарня Ємільчинської селищної ради" яка діє на підставі Статуту  надання 

кваліфікаційної вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню 

Ємільчинського району. 

 

Штатний розпис  КНП "Ємільчинська лікарня Ємільчинської селищної ради " станом 

на 01.01.2023  року  затверджено у кількості 197,25  штатних посад . 

 

Дохідна частина фінансового плану на 2023рік складає-45558,6 тис.грн , а саме: 

 

Рядок 010 «Дохід від реалізації продукції, робіт, послуг» становлять 33279,2 

тис.грн.(Кошти НСЗУ). 

 

Рядок 020 залишки коштів на початок року -2806,2 тис.грн 

Рядок 030 «Кошти місцевого бюджету» становлять    8336,8 тис.грн.(доходи 

загального фонду місцевого бюджету). 

Інші доходи (оренда та платні послуги) -1136,4 тис.грн 

Витрати  підприємства від операційної діяльності на 2023 р.складає -45558,6 тис.грн.: 

За рахунок коштів  що надійдуть  від НСЗУ-33279,2 тис.грн. та залишку коштів 

2044,0тис.грн а саме: 

Заробітна плата -29186,4 тис.грн. 

Нарахування на заробітну плату-6136,8 тис.грн. 

 За рахунок інших доходів (оренда та платні послуги) -1135,6 тис.грн та залишку 

коштів 762,2 тис.грн 

На предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 387,2 тис.грн. 

На медикаменти та перев’язувальні матеріали-562,8 тис.грн. 

На оплату послуг(крім комунальних)-903,6 тис.грн. 

Інші витрати 45,0 тис.грн 

 За рахунок коштів Ємільчинської селищної  територіальної громади -8020,0 тис.грн. 

та Чижівської  теріторіальної громади  316,8тис.грн: 

На предмети, матеріали, обладнання та інвентар- 800,0 тис.грн. 

На медикаменти та перев’язувальні матеріали-1278,0тис.грн. 

На продукти харчування-500,00 тис.грн. 

На оплату послуг(крім комунальних)-800,0 тис.грн. 

Видатки на відрядження-50,0 тис.грн. 

На оплату  комунальних послуг та інших енергоносіїв (тепло, електроенергія, вода, 

інше) -4908,8 тис.грн в тому числі: 

Оплата водопостачання та водовідведення-328,3 тис.грн. 

Оплата електроенергії-2482,1 тис.грн. 

Оплата інших енергоносіїв та комунальних послуг- 1822,5 тис.грн. 

Окремі заходи по реалізації державних програм-99,8 тис.грн 

Інші виплати населенню -172,6 тис.грн 

 Інші витрати -3,5 тис.грн. 

 

 Директор      Наталія БРАНОВИЦЬКА  



 

РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

16 сесія,  друге пленарне засідання  Ємільчинської селищної ради  8 скликання 

 

 

«Про затвердження фінансового плану КНП «Ємільчинська лікарня»  Ємільчинської 

селищної ради Житомирської області на 2023 рік» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. відсутній 

Алілуйко О.А. відсутній 

Афанасьєва Л.І. за 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

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. відсутній 

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» 

8 19 - - 

 

_____________________________    _____________________________ 

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

 

 

 




