
Звіт з фінансової роботи КНП «Амбулаторія загальної практики – сімейної 
медицини» Міської ради міста Кропивницького» за 2018 рік 

 
 Згідно штатного розпису по Комунальному некомерційному підприємству 
«Амбулаторія загальної практики – сімейної медицини» Міської ради міста 
Кропивницького» станом на 01.01.2019 року затверджена штатна чисельність в кількості 
51,75 штатних одиниць, з них: 

- лікарі – 10,5 штатних одиниць; 
- середній медперсонал – 21,0 штатних одиниць; 
- молодший медперсонал – 4,25 штатних одиниць; 
- інший персонал – 16,0 штатних одиниць. 
Станом на 01.01.2019 року фактично зайнято 40,0 штатних одиниць, вакансій –

11,75.  
Вакантні посади: 
- лікарі – 1,0 штатних одиниць; 
- середній медперсонал -6,75 штатних одиниць; 
- молодший медперсонал – 0,75 штатних одиниць; 
- інший персонал – 3,25 штатних одиниць. 
Основним завдання закладу є надання кваліфікованої первинної медико-санітарної 

допомоги населенню. 
На 2018 рік по загальному фонду КПКВК 0712113 затверджено бюджетних 

асигнувань в розмірі 4039,6 тис. грн. 
           тис.грн. 

 
 

Найменування видатків 

Затверджено 
бюджетних 

асигнувань на 
2018 рік зі 
змінами 

 
Касові видатки 

за звітний 
період 

 
Залишок 

бюджетних 
асигнувань на 

кінець року 
Заробітна плата 2755,3 2752,1 3,2 
Нарахування на оплату праці 605,8 601,2 4,6 
Предмети, матеріали, обладнання та 
інвентар 

50,0 50,0 0,0 

Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали 

78,9 78,9 0,0 

Оплата послуг (крім комунальних) 68,7 68,7 0,0 
Оплата водопостачання та 
водовідведення 

6,5 6,5 0,0 

Оплата електроенергії 31,7 31,7 0,0 
Оплата природного газу 116,6 116,6 0,0 
Інші виплати населенню 326,1 326,1 0,0 
Разом: 4039,6 4031,8 7,8 

 
За 2018 рік по загальному фонду профінансовано 4031,8 тис.грн., з яких касові 

видатки установи за звітний період складають 4031,8 тис.грн. 
Кредиторська заборгованість станом на 1 січня 2019 року відсутня. 
Кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями не взятими на облік в 

УДКС у м. Кропивницькому відсутня. 
У звітному періоді закладом були отримані кошти за іншими джерелами власних 

надходжень: від отриманих благодійних внесків, грантів та дарунків – 20,4 тис.грн.; від 
оренди майна бюджетних установ – 30,0 тис.грн. 

 



З метою запровадження з квітня 2018 року підписання з пацієнтами декларацій про 
вибір лікаря, на придбання обладнання і предметів довгострокового користування з 
міського бюджету виділено кошторисних призначень на суму 73,9 тис.грн., відповідно до 
яких було придбано: 

- електрокардіограф Heaco ECG 300G 1 шт на суму 19,7 тис. грн.; 
- ваги медичні електронні з ростоміром 1 шт на суму 6,1 тис. грн.; 
- комп’ютер на базі процесора Intel 2 шт на суму 25,3 тис. грн.; 
- системний блок Intel 1 шт на суму 10,1 тис. грн. 
- багатофункційний пристрій монохромний Canon 1 шт на суму 6,7 тис. грн.; 
- принтер лазерний монохромний Canon 1 шт на суму 6,0 тис. грн. 
Для проведення капітального ремонту в закладі виділено з міського бюджету 142,1 

тис. грн. (заміна вікон на енергозберігаючі у кількості 25 шт.) 
 
Станом на 1 січня 2019 року необоротні активи становлять 6242,4 тис. грн.: 
- основні засоби – 6191,2 тис. грн. 
- інші необоротні активи – 51,2 тис. грн. 
 
Станом на 01.01.2019 року закладом виконані показники по таким Програмам, а 

саме: 
1.Програма розвитку галузі охорони здоров’я м. Кропивницького на 2017-2020 

роки, затверджена рішення Кіровоградської міської ради від 19.12.2017 № 1257, На 
виконання даної програми на 2018 рік передбачено кошторисних призначень зі 
змінами на загальну суму 579,3 тис. грн., в тому числі по заходах: 

1.1. Медико-соціальне забезпечення пільгових категорій населення. 
Кошторисні призначення по заходам програми розвитку галузі охорони здоров’я м. 
Кропивницького на 2017-2020 роки затверджено по загальному фонду зі змінами на 
суму 361,8 тис. грн.: 

Забезпечення безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами 
лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями 
захворювань, зокрема хворих на рідкісні (орфанні) захворювання, затверджено 
кошторисні призначення на суму 21,0 тис. грн. В поточному періоді по даній категорії 
населення фактичні та касові видатки склали 21,0 тис. грн. Кредиторська заборгованість 
відсутня. 

Забезпечення дітей-інвалідів підгузками затверджено кошторисних призначень 15,8 
тис. грн.. В поточному періоді по даній категорії фактичні та касові видатки склали 15,8 
тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. Діти які мають інвалідність забезпечені 
підгузками до 28 лютого 2019 року. 

Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі 
амбулаторного лікування ветеранів війни затверджено кошторисних призначень 15,0 тис. 
грн.. Фактичні та касові видатки за поточний період склали 15,0 тис. грн.. Кредиторська 
заборгованість відсутня. 

Відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань 
(Урядова програма «Доступні ліки») затверджено кошторисних призначень 280,00 тис. 
грн.. В поточному періоді фактичні та касові видатки склали 280,0 тис. грн.. Кредиторська 
заборгованість відсутня. 

1.2. Профілактика та діагностика інфекційних захворювань, передбачено 
кошторисних призначень по загальному фонду 27,3 тис. грн. 

Здійснення заходів по боротьбі з туберкульозом шляхом туберкулінодіагностики 
передбачено кошторисні призначення у сумі 19,3 тис. грн.. В звітному періоді придбано 
туберкулін в кількості 714 дози на суму 19,3 тис. грн. Фактичні та касові видатки 
складають 19,3 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 



Забезпечення охоплення профілактичними щепленнями дітей проти дифтерії, 
правця, коклюшу, поліомієліту, туберкульозу, кору, краснухи, гемофільної інфекції типу 
Б, гепатиту В затверджено кошторисних призначень 5,8 тис. грн.. В звітному періоді 
придбані вакцина інфанрікс 1 доза на суму 1,2 тис. грн.., пріорікс 11 доз на суму 3,6 тис. 
грн.., туберкулін 36 доз на суму  1,0 тис. грн.. Фактичні та касові видатки складають 5,8 
тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Забезпечення щорічного проведення передсезонної імунопрофілактики грипу серед 
медичних працівників групи ризику передбачено кошторисних призначень на суму 2,2 
тис. грн.. Придбано 8 доз вакцини Ваксігрип тетра на суму 2,2 тис. грн.. Фактичні та 
касові видатки складають 2,2 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 

1.3. Зміцнення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я міста, 
затверджено кошторисних призначень по спеціальному фонду (бюджету розвитку) 
216,0 тис. грн. 

Забезпечення проведення капітальних ремонтів приміщень та комунікацій 
лікувально-профілактичних закладів міста передбачено кошторисних призначень у сумі 
142,1 тис. грн.. В квітні місяці зроблена заміна вікон на енергозберігаючі у кількості 25 
штук на суму 142,1 тис. грн.. В поточному періоді фактичні та касові видатки складають 
142,1 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Забезпечення сучасним медичним та іншим обладнанням, санітарним транспортом, 
кошторисні призначення затверджені у сумі 73,9 тис. грн.. За поточний період придбано: 

- електрокардіограф Heaco ECG 300G 1 шт на суму 19,7 тис. грн.; 
- ваги медичні електронні з ростоміром 1 шт на суму 6,1 тис. грн.; 
- комп’ютер на базі процесора Intel 2 шт на суму 25,3 тис. грн.; 
- системний блок Intel 1 шт на суму 10,1 тис. грн. 
- багатофункційний пристрій монохромний Canon 1 шт на суму 6,7 тис. грн.; 
- принтер лазерний монохромний Canon 1 шт на суму 6,0 тис. грн. 
Фактичні та касові видатки складають 73,9 тис. грн.. Кредиторська заборгованість 

відсутня. 
1.4. Забезпечення належного протипожежного стану в закладах охорони 

здоров’я затверджено кошторисних призначень по загальному фонду 2,2 тис. грн.., та 
по спеціальному фонду 1,5 тис. грн. 

 Придбання, перезарядка та технічне обслуговування вогнегасників передбачено 
кошторисних призначень по спеціальному фонду 1,5 тис. грн. Фактичні та касові видатки 
склали 1,5 тис. грн. Кредиторська заборгованість відсутня. 

Інші заходи (навчання з правил пожежної безпеки, страхування членів добровільної 
пожежної дружини, придбання пожежного інвентарю) по загальному фонду передбачено 
2,2 тис. грн.. В поточному періоді на проведення страхування членів добровільної 
пожежної дружини фактичні та касові видатки складають 2,2 тис. грн.. Кредиторська 
заборгованість відсутня. 

1.5. Запровадження енергозберігаючих технологій затверджено кошторисних 
призначень по спеціальному фонду 0,5 тис. грн.. 

Придбання та встановлення енергозберігаючих ламп по спеціальному фонду 
передбачено 0,5 тис. грн.. Придбано в липні місяці 11 штук  енергозберігаючих ламп, 
фактичні та касові видатки складають 0,5 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 

  
2. Комплексна програма підтримки учасників антитерористичної операції в 

східних областях України та членів їх сімей на 2018 рік передбачено кошторисних 
призначень по загальному фонду міського бюджету в розмірі 7,9 тис. грн.. 

2.1. Забезпечення безоплатного відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у 
разі амбулаторного лікування учасників антитерористичної операції та членів їх сімей 
незалежно від розміру середньомісячного сукупного доходу їх сім’ї – 7,9 тис. грн.. 
Фактичні та касові видатки склали 7,9 тис. грн.. Кредиторська заборгованість відсутня. 


