
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 ХЕРСОНСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

Двадцять першої сесії сільської ради восьмого скликання 

від 26 січня 2022 року         №382 

Про затвердження звіту про фінансовий 
стан та діяльність КНП «Музиківська 
амбулаторія ЗПСМ» за  2021 рік 

 
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного розвитку 
і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання 
державного сектору економіки», статуту комунального некомерційного підприємства 
«Музиківська амбулаторії ЗПСМ», рішення сесії Музиківської сільської ради №42 від 
22.12.2020 року «Про затвердження фінансового плану КНП «Музиківська амбулаторії 
ЗПСМ на 2021 рік», », №323  від 25 листопада 2021 року «Про затвердження Порядку 
складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних 
підприємств», з метою розвитку первинної медикосанітарної допомоги в Музиківській 
сільській територіальній громаді, впровадженні системи оплати за надані медичні послуги, 
заснованої на результаті, сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Затвердити звіт про фінансовий стан та діяльність комунального некомерційного 

підприємства «Музиківська амбулаторії загальної практики сімейної медицини» 
Музиківської сільської ради за 2021 рік, що додається.  

2. Секретарю сільської ради оприлюднити фінансовий звіт Музиківського 
комунального підприємства на офіційному сайті Музиківської сільської ради  

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 
соціально-економічного розвитку, бюджету та управління комунальною 
власністю (голова Шнирук І.В.).  

 
 
 
Сільський голова        Савелій ЛЕЙБЗОН 

  



ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 
КНП «МУЗИКІВСЬКА АМБУЛАТОРІЯ ЗПСМ»  

МУЗИКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 за 2021 рік 

            Комунальне некомерційне підприємство «Музиківська  амбулаторія загальної 
практики сімейної медицини» Музиківської сільської ради надає до розгляду та 
затвердження звіт про виконання фінансового плану за 2021 рік, який включає в себе 
статті доходів та витрат.  
            Наше підприємство у 2021 році отримало доходу від реалізації на суму 3 107 242,26 
грн. з них:  

- Сільський бюджет  926 251,82 грн.; 
- НСЗУ  2 147 668,55 грн.;  
- Благодійні внески, гранти  6 540,00 грн.; 
- Оренда майна  26 750,00 грн.; 
- % по депозиту  31,89 грн. 

            Відповідно до звіту про виконання фінансового плану підприємства витрати у 2021 
році склали 3 091 542,14 грн. з них: 

- Оплата праці та нарахування на заробітну плату 2 217 101,09 грн.; 
- Нарахування на оплату праці 439 061,17 грн.; 
- Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 144 012,42 грн.(канцтовари 10 157,17 

грн., періодичні видання 11 388,00 грн., реактиви 16 342,00 грн., ПММ 31 950,93 
грн., запчастини до автотранспорту 4 709,42 грн., придбання меблів 19 050,50 грн., 
буд. матеріали, госп.товари та інвентар 8 115,32 грн., ЗІЗ  33 850,00 грн., ЕЦП та інші 
матеріали 8 449,08 грн.); 

- Медикаменти та перев’язувальні матеріали 69 446,39 грн.(лікарські та дезінфекційні 
засоби 50 490,55 грн., вироби мед.призначення 18 955,84 грн.) ; 

- Оплата послуг (крім комунальних) 75 762,00 грн.( послуги сторонніх фахівців, 
поштові послуги, банківські послуги  6 575,10 грн., поточний ремонт та 
тех.обслуговування обладнання, заправка картриджів 23 629,47 грн., страхування 
автомобілів 3 020,00 грн., програмне забезпечення 35 768,71 грн., участь в семінарах 
,нарадах 1 500,00 грн., інтернет та телефонний зв’язок 5 268,72 грн); 

- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 117 334,58 грн.(водопостачання 2 586,20 
грн., електроенергія 40 852,31 грн., природній газ 73 046,07 грн.,інші енергоносії 
850,00 грн.) ; 

- Інші операційні витрати (ПДВ, податки) 7 266,49 грн. 

Нерозподілені доходи склали 15 700,00 грн(грошові кошти). 
  


