
 

 

 
                                                        У К Р А Ї Н А   

                         Г А Й С И Н С Ь К А   М І С Ь К А   Р А Д А 

                          Гайсинського району     Вінницької області 

                                    ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                        Р І Ш Е Н Н Я 
15 вересня 2021 р.№190. 

Про внесення змін до рішення виконкому №44  

від 17 березня 2021 р. «Про затвердження фінансового  

плану комунального некомерційного підприємства 

«Гайсинська центральна районна лікарня  

Гайсинської міської ради» на 2021 рік» 

 

             Розглянувши звернення та пояснювальну записку до уточненого 

фінансового  плану на 2021 р.  від 09 вересня 2021 року  головного лікаря КНП 

«Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» Кохана І.В. 

щодо затвердження фінансового плану комунального некомерційного  

підприємства на 2021 рік  в  новій редакції,  керуючись  п. 4  ч.а ст.27, п.2 ч.2 ст.52  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

міської ради ВИРІШИВ: 

1.Внести до пункту 1 рішення виконкому №44 від 17 березня 2021 р. «Про 

затвердження фінансового КНП «Гайсинська центральна районна лікарня 

Гайсинської міської ради» на 2021 рік» такі зміни: «1.Затвердити фінансовий план 

КНП «Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради» на 2021 

рік в новій редакції», що додається до цього рішення згідно додатку. 

2.Рішення виконавчого комітету №44 від 19 травня 2021 р. «Про внесення змін до 

рішення виконкому №44 плану комунального некомерційного підприємства 

«Гайсинська центральна районна лікарня Гайсинської міської ради на 2021 рік» 

вважати таким, що втрачає чинність з дня прийняття цього рішення. 

 

Міський голова                                   А.І.Гук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                             Додаток 

                                                                                   до рішення виконкому 

                                                                                   від 15 вересня 2021 р. №190. 

 

Фінансовий план  

КНП «Гайсинська центральна районна лікарня  

Гайсинської міської ради» на 2021 рік 

 
Підприємство     

       

Комунальне некомерційне підприємство «Гайсинська 

центральна районна лікарня Гайсинської районної ради»      

Коди 

Орган управління  За ЕДРПОУ 36205651 

Галузь    Охорона здоров’я За СПОДУ  

Вид економ. діяльності   медична практика За ЗКНГ  

Місцезнаходження    вул.В. Чорновола 1, м. Гайсин, Вінницької обл.., 23700 За КВЕД 86,10 

Телефон  (04334)25001   

Керівник     Ігор КОХАН    

    

                                                                                                                                                     

                                                                                                                                    Одиниця виміру: тис. гривень 

 

Показники 

Код 

рядка 

Плановий 

рік, усього 

У тому числі за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 

І. Фінансові результати       

Дохід  (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) 
@010@ 

 

113904,346 37556,779 29951,215 29666,947 16729,405 

    в т.ч. за рахунок бюджетних коштів @015@ 11876,517 4820,513 2734,868 2053,987 2267,149 

Податок на додану вартість @020@ 87,8 21,95 21,95 21,95 21,95 

Акцизний збір @030@      

Інші вирахування з доходу @040@      

Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) 
@050@      

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 

послуг) 
@060@ 

96428,444 32671,779 28269,786 19107,473 16379,405 

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @061@ 18228,241 5683,436 4534,918 5754,969 2254,918 

    Витрати на оплату праці @062@ 54297,587 18590,621 17000,561 9425,439 9280,966 

    Відрахування на соціальні заходи @063@ 12113,283 4223,540 3751,526 2085,001 2053,216 

    Амортизація @064@ 2600,000 650,000 650,000 650,000 650,000 

    Інші витрати @065@ 9189,331 3524,182 2332,781 1192,063 2140,305 

Валовий:       

    прибуток @071@      

    збиток @072@      

Інші операційні доходи @080@      

       у тому числі:       

    дохід від операційної оренди активів @081@      

    одержані гранти та субсидії @082@      

дохід від реалізації необоротних активів, 

утримуваних для продажу 
@083@      

Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105): @100@      

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @101@      

    Витрати на оплату праці @102@      

    Відрахування на соціальні заходи @103@      

    Амортизація @104@      

    Інші операційні витрати @105@      

Інші операційні витрати 

(сума рядків з 111 по 115) 
@110@      

у тому числі за економічними елементами:       

    Матеріальні затрати @111@      



 

Показники 

Код 

рядка 

Плановий 

рік, усього 

У тому числі за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 

    Витрати на оплату праці @112@      

    Відрахування на соціальні заходи @113@      

    Амортизація @114@      

    Інші операційні витрати @115@      

Фінансові результати від операційної діяльності:       

    прибуток @121@      

    збиток @122@      

Дохід від участі в капіталі @130@      

Інші фінансові доходи @140@      

Інші доходи @150@      

      у тому числі:       

    дохід від реалізації фінансових інвестицій  @152@      

    дохід від безоплатно одержаних активів @154@      

Фінансові витрати @160@      

Витрати від участі в капіталі @170@      

Інші витрати @180@      

Фінансові результати від звичайної діяльності до 

оподаткування: 
@@      

     прибуток @191@      

     збиток @192@      

Податок на прибуток @200@      

Чистий:       

    прибуток @211@      

    збиток @212@      

Відрахування частини прибутку до бюджету м. Канева @220@      

ІІ. Елементи операційних витрат  (разом)       

Матеріальні затрати @310@      

Витрати на оплату праці @320@      

Відрахування на соціальні заходи @330@      

Амортизація @340@      

Інші операційні витрати @350@      

Разом (сума рядків з 310 по 350) @360@      

ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року       

Капітальне будівництво @410@ 169,965   169,965  

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @411@      

Придбання  (виготовлення) основних засобів та інших 

необоротних матеріальних активів 
@420@ 18150,633  266,281 17884,352  

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @421@ 294,138  266,281 27,857  

Придбання (створення) нематеріальних активів) @430@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @431@      

Погашення отриманих на  капітальні інвестиції позик @440@      

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @441@      

Модернізація, модифікація, дообладнання, 

реконструкція, інші види поліпшення необоротних 

активів 

@450@ 1755,304 1755,304    

   в т.ч за рахунок бюджетних коштів @451@ 1656,993 1656,993    

Разом (сума рядків 410,420, 430, 440, 450): @490@ 20075,902 1755,304 266,281 18054,317  

в т.ч за рахунок бюджетних коштів 

 (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451) 
@491@ 1951,131 1656,993 266,281 27,857  

ІV. Додаткова інформація   01.01 01.04. на 01.07 на 01.10 

Чисельність працівників @510@ 443,75 443,75 443,75 443,75 443,75 

Первісна вартість основних засобів @520@ 45611,829     

Податкова заборгованість @530@ 0     

Заборгованість перед працівниками за заробітною 

платою 
@540@ 0     

 

 

Секретар виконавчого комітету                                           А.П.Філімонов                    


