
ЛЮБОТИНСЬКА MICЬKA РАЛ
XAPKIBCьKA ОБЛАСТЬ
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

рIшЕння
10 березня 2020 року }lb 44

Про затвердження фiнансового плаЕу
Комупального некомерцiйного пiдприсмства
<<Щентр первинноi медико-санiтарноi допомоги)>
Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi
на2020 piK в новiй редакцii

З метою здiйснення коIIтроJIю за фiншrсово-господарською дiяльнiстю, пiдвиrт.енн,ч
ефективностi роботи комунa}льнID( пiдприемств MicTa Люботина, забезпеченшI
рачiонального використаншI бюджетншr коrrrгiв, кер}юrш,rсь ст. l7, ст. 27 Закону УкраiЪи
кПро мiсцеве сilпdоврядувЕlннJl в УкраiЪi), ст. 24,'78 Господарського кодексу УкраiЪи,
виконaIвIIий KoMiTeT ЛюботинськоТ MicbKoi рали

ВиРIШИВ:

1. Затверлити фiнаrrсовий плаrr Комунального некомерцiйного пiдприемства кЩентр
первинноi медико-санiтарноi допомоги) Люботинськоi MicbKoi ради XapKiBcbKoi областi на
2020 piK в новiй редакцii (лолаток).

2. Керiвнику КомунЕIпьного некомерцiйного пiдприемства кЩентр первинноi медико-
carriTapHoi допомоги>) Jkоботинськоi мiськоi рали XapKiBcbKoi областi Олегу ЧУУЕFtУ
забезпе.rити своечасно надtшня звiтiв щодо виконання фiншrсового плану до вiддiлу
мiсцевого економi.пrого розвитку:

TepMiH:
- за I пiврi,лм2020 р. - до 01 серпня 2020 року;
-за2020 piK - до 01 березня 2021 року.

3. Рiшення виконавчого KoMiTeTy Люботинськоi MicbKoi ради вiд 12 листопада 2019
рокУ j\Ъ 189 кПро затверджеЕнrI фiнансового плану Комунального некомерцiйного
пiдприемства кЩентр первинноТ медико - caHiTapHoi допомоги> Люботинськоi MicbKoT ради
XapKiBcbKoi областi на2020 piK> вважати тЕlким, що втратило чиннiсть.

4. Контроль за виконанIuIм рiшення покJIасти на першого заступника мiського голови з
питань дiяlьностi виконtlвtlих органiв рали Сергiя КИСЛОГО.
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Додаток l
.to l Iорядкr" ск-]Iадання. затверджсння
l,а контро,цк] виконання
фiнансовиr lt.laHiB коttrна.lьних tti lttpltr ttctB
rериrорiапыlоi' l роil{а.ци пл, Лrоботrtпа

ЗАТВЕРД}КЕНО

Лазуренко

* "ъ;\$Ё
Пiдприемство

Органiзацiйно-правова форма
Територiя
Орган державного управлiнIuI
Гапузь
Вид економiчноi дiя.гlьностi
Одиницi вимiру: тис. гривень
Чисельнiсть працiвникiв
Телефон
Прiзвище та iнiцiали керiвника

КНГI кЦЕFtl J' IlEPl]Шi}]OI
с,днlт,\рI]()i лоl I()моl.и)) лмр хо
Kortr,,H&TbHa органiзацiя (установа, закл)
Bl,"t. Шев.tенка, бул. 15, м. Люботин

Охорона здоров'я
,liя. lbH ic l ь . tiкарняних закладiв

49
057 ,74l28 8l
Чухен 0.I.

ФIНАНСОВИЙ ПЛАН ПIДПРИ€МСТВА
Еа 2020 piK

OcHoBHi фiнансовi показники пiдприсмства
I. Формрання прибугку пiдприемства
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Щоходи
Код

рядка

Факт
мин},лог
о рок},

Фiнансо
B1.1I"l п-]ан

поточ-ного

року

Гlлано
вий piK
(уоього)

Iл"у числi за квартirлами
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6
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2

001

J 1 5{охiл (виручка) вiд реалiзФЪffi
(ToBapiB. побiт. посrпт)

8 9

8869,6 9968,8

l-
2748 2748 22з6,4 22з6,4

податок на 002
lнш, непрям1 полатки (ро.зutuфруваltlч) 004 0

Iншi вирахl.ъанrrя зlБоду
(оозutuфруваmu) 005 0

Чtr:тIiil :охiд (вир1"1ка) вiл peaobuuiT
гэо.rlкчiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

_ rро;Lцчфр).вttпttt1
006 8869,6 9968,8 2748 2748 22з6,4 22з6,4

lHlJl ollерацlинl доходи (опlрttu ан ttя
к out ttl i в .lt i сцеqоео б юdжеmч )

00,7 390,3 543,8 202,8 1 13,3 74 |5з,7
Щохiд вiд 1"tacTi в капiталi

(розлuuфруваmu) 008 0

Itшli фiнансовi доходи (р оiшuфрув аmu) 009 0
lнш1 доходи (розшифрувати) 010 0

Надзвичайнi до*од" (ЙБЙБr"н"
збиткiв вiд надзвичайнrл< ситуацiй) 0ll 0

2з90,1
Усього доходiв 012 0 9259.9 10512д

0
2950.8 2861.з 2зl0.4

vvwm4Р llU Ib рýil"/IrзOtsаноl ПроДЛЦlI
(ToBapiB, робiт та посrгlт) ,

(позuturhпvваm.ч )

0lз 7]24,з 845з,2 2400,7 2зз0,5 18з5,5 1886.5
АдмiнiстратБнiЪFти, усього,

v ToMv числi: 014 l154,8 |6з9"4 445,7 425,8 з69,9 з98,6
витрати, пов'язанi з використанtUIм

сrryжбових автомобiлiв 0l4/1 579,6 з29,6 86,3 87,2 77,8 84,з
витрати на консtUIтинговi посlпzги 01412 0

витрати на cTpaxoBi посrryги оl4lз , 
0.5 0.7 о) 0"5витрати на аудиторськi посJr}ти 0l4l4 0
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Витрати



Iншi операцiйнi витрати (розtuuфруваmu)

втрати вiд yracTi в капiталi

Iншi витрати (розшифррати)

айнi в1.1трати 1невiдш кодован i

9259,9 10512.6 2з|0,4
Фiнансовi результати дйльностi:

Рздq*"й прибуток (збиток

Ф.нансовtrt:i резуJьтат вiд звичайноТ

Чистlrй прибrток (збиток). 1,r,oMv чис_ri.

Вi:рзхr,вання ttастини чистого лрибутrrу

Залtшок нерозпоДййй$@
(непокритого збитку) на початок звiтного

у то&ry числ1 за основними видами

Iншi фонди (розшифрувати)

Iншi цi.цi (розшифрувати)

Сп_.lтl поточI{и\ податкiв та обов'язкових
r.laTe;KiB ло бюд;кету. у Tolrv члтс.тi:

037/l
,l .В. шо lti:-tягас сп;tагi до бlолх<с,l.r, за

lIi:c1 rtками звiтttого ttepi
0з,7lз

.1_1B. Ilto пi_l.rягас вi,..tшкод),ваttllю з бюлжф

iH I t i псl_,tаткlr. }, топлr, чlrс_пi ( р о зtu u jlpyB allt t t )

tto_tal KoBoi' tабоlr1 бgд1;691 i. .r loM1

1l()гапIення рестр),ктуризованих .l.a

З: l\ l[r(|lIeHl|\ с_\\,. Ut() tti.t.tяlaKllb cll.tltli r

_lо,lержJвни\ tti.lьових r|roH.trB

lt;r сtойки ( ш l раr|lи. пснi.t
lJ ttc,cl. ti _]о JсржавнI.iх l1i.пьових

в;]сски Jo IIсrlсiйtrого фоrIдl, Ук

rliсцевi податки та збо
iHrli п,-tате;кi (розllrифрчвати

rпцr 4l\llnlL lpd1}1IJHi tsr1граТ]i

III. обов'язковi платежi п

Директор
(посаdа) o}-*j;?

ýtt:',/,!1l с l J-.z

та державних цiльових фондiв

0l4i5

100

2з90,|

Розподiл чистого lr

(iH iцiа.,tч, прiзвtпtlе)


