
yKPAiHA

ДОБРОПIЛЪСЬКА MICЬKA РАДА
ВИКОНАВЧИЙ KOMITET

вiд y'r' /J. ,J,tr/' N9 .г/,r
пr. f,обропiлля

Про заmверdження фiнансовоzо
пidпрuслlсtпва кlобропiльськttti
Щ о б р о пiл ь с ьк о l' л,t i с ьк о i' р а d u

рIшЕння

плану на 2020 piK Kotvlyчaлbшoeo некол4ерцiйноzо
ценmр первuнноi меduко-санimарноt dополtоzu>

Керуючись статтею 27 Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в

YKpaiHi>, рiшенЙям виконавчого KoMiTeTy MicbKoT ради вiд 13 квiтня 2016 року J\b 174

<Про порядок складання i затверлження фiнансових планiв пiдприсмств комунальноi

власностi MicTa Щобропiлля та про комiсiю ", аналiзу фiнансово-господарськоi

Дiяльноотi пiдприемств комунальноi форм власностi)), розглянувши фiнансовий план

на 2020 piK, наданий комунальним некомерцiйним пiдприсмством <!обропiльський

центр первинноi медико-санiтарноТ допомоги)), виконком MicbKoT ради

ВИРIШИВ:

1. Затвердити фiнансовий план на 2020 piK комунzLльного некомерцiйного

пiдприемства <Щобропiльський центр первинноi медико-санiтарноi допомоги))

!обропiльськоТ MicbKoi ради (лоласться).

2. Комунальному некомерцiйному пiдприсмству <!обропiльоький центр

ПерВИнноi медико-санiтарноi допомоги> !обропiльськоi мiськоi ради (Сулiм):

2.1 забезпечити у 2020 роцi виконання фiнансового плану;

2.2 Щоквартально звiтувати перед комiсiею з аналiзу фiнансово-господарськоi

Дiяльностi пiдприемств комунальноi форми власносЬi про виконаннlI фiнансового

пЛанУ та один рiLз на piK перед виконавчим KoMiTeToM Щобропiльськоi MicbKoi ради.

3. Контроль за ви цього рlшення IIокласти на [ершого заступника

мiського голови з tI авчих органiв ради Кормiльцева О.В.

Секретар MicbKoT в.А. пл€тньовW



ського голови з

ради - Голова

ПОГОДЖЕНО

Засгупник,Щобропiльського мiського
виконавчих органi

Додаток

до рiшення виконкому MicbKoi ради

// // d.0/! х" {"l.{ffi

iTapHoi допомоги" .Щобропiльськоi MicbKoi ради

ьооблiкова кiлькiсть штатпшх працiвникiв

85000, Донецька обл., м.,Щобропi;шя, вул.Першогравнева, б.75

ПОГОДЖЕНО



ФIнАнсовиЙ плАн пIдпри€мствА нА 2020 piK

Iv. Капiтальпi iпвестицii

OcrroBlri фiнапсовi показнпкп

Найменувапня показника Код ря,ща

Факт
минулого

року

Фiнансовий
план

поточного

року

Прогиоз на
поточний

piK
Гfлановий piK

2 6

L Формування фiпаrrсових результатiв
Чистий дохiд вiд реалiзацii прод}кцii (ToBapiB, робiт, послуг) l000 з| 597 зl 597 29 456
Собiвартiсть реалiзованоi продукцii (ToBapiB, робiт, посrryг) l0 l0 (26 001) (26 001) (2з 972)
Валовий прибl.ток/збиток 1020 5 596 5 596 5 484

Адмiнiстративнi витрати 1040 (5 203) (5 20з) (8 288)
витрати на збlт 1070

Iншi операцiйнi доходи/витрати 1з00 | 747 \ 747 52з
Фiнансовпй результат вИ операцiйпоi дiяльпостi 1 100 2 |40 2 |40 (2 281)

Щоходи/витрати вiд фiнансовоi та iнвестицiйноi дiяльностi 1з 10 288 288 240
Iншi доходи/витрати lз20 20 20 20

Фiнапсовий результят до оподаткуваIIпя 1 l70 2 448 z 448 (2 02т)
Витрати (дохiд) з податку на прибtток 1 l80

2,448 .-.., ,,,(2,021)
Коефiцiент рентабельностi дiяльностi 5010

II. Розрахупки з бюджетом

Дивiденди/вiдрахува}Iня частини чистого приб}тку 2100

Податок на приб}ток пiдприемств 21 l0

Податок на додану BapTicTb нарахований/до вiдшкодування
2|20 l 2|з0

ншi податки, збори, обов'язковi платежi до державною та
лiсrrевп бюпжmiп

2140 з 892 з 892 4 50з
3диний внесок на загальнообов'язкове деряtавIrе соцiальне

]трахування
2 l50 4 176 4 |76 4 888

УСъого Ъйллат 
1 
па *орпtть :дерl*авЙ ] 2200 8 068 8 0б8 ,,,l,.,,,.l]]91391,

Головний лiкар
(посада)

С.М.Сулiм

4 5

1200 2 448
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П. Розрsхунки з бюджетом

С,М.Счпiм
(iяiцiшя, щiзвщ)

Головний лiкаD
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Ш. Р}а грошовш коштiв

Найплсgувffi покаffiа
код
рщ

Фщт ГIлш Гlрогноз на
поточlшй

piK

Гiлшовrс1
У тому шолi за шартапамп

Wлого
року року

piK (усього)
t п пI ry

I. Рух коштЬ у результатi операцйноiдiшьностi

tlрЙJтоi(збiiхýf,)лiД звFiiайiоI iiiЯлiвocтi до
)лодаткува}ш

tl?0 2 448 2 448 (2 021) (400) (l 602) (779) 76а

KopIryBMш:
лмортшацirо необоротш штшiв з000

збЬшсш (змешеш) забозпечеш з0 10

збиток (прибуток) вiд нсрешiзовм ýФсовш
рiзтшь

3020

збшок (прбуrок) вiл неоперачiйrоi лiшьностi та

iшIш tIетошовш опершiй |поеqшенttя лоuпку
jluнуluх PoKlB - нараховоно cyj|a aJroptluзal|il на

ocHoBHi засобч)

з030 (2 448) (2 448)

Прпб}ток (збиток) вИ опсрацiйшоiдiшьнооi до
змirl в оборотному капiтшi

304{ (2 021) (400) (1 602) 0,19), 760

3мешеш (збЬшеш) обором жшiв
(позшфмаш)

зO5с

з06{

ГporrroBi кошти вц операцiйrlоiлiшъностi 307( (2 02l (400) (1 602) (779'| 760

]шачеrцй податок на прибуток з0l}с () ( () () (

Чистпй р}т грошових коrштЬ операuiйпоi
3090 (2 021) (400) (1 602) (779) 160

Ц М коштЬ у рвультатi Ьестицiiшоi дiшцостi
IIддходжеппя

ВtФуща вiд решiзачii основш фоttдЬ з200

Вирl^rка вiд рсшiзшlii нематерimш жтшrв 3210

Над<оджеши вiд продаху акцiй та облiгацiй з220

Над<оджеш вй отршщ:
вцсоткlв 32]0

Над<оджсш вiд дершашiв з250

Iшi тидкоджеш (розшфррам) з260

dо спапjmноzо юпiпму (розаuфрувап

наdюОшння (роз

Rdт

Прцдбffi (сmор€ш) оФювш засобЬ, в тому
rислi за ржунок внескЬ до стат}тlого кшIiтаrry

ЪозшtЬоwm)
з270 () () () () () () ()

Кшiшне булiвшгво, в тому wшi за раryнок
BH*KiB до отат}тпого KmiTa:ry фозшфрlваш) 3280 () () () () () () ()
Прrrлбапя (створешя) rtематерiшш кшrв

з290 () () () () () () ()
Прилбш жчй та облiгаriй зз00 () () () () () () ()
Iшi виrраш фозшфруваш) ззl0 () () () () () () ()

ёо mапупно2о капiпФlу (розшчфрJ

Чиствй р}т коштiв вiд Ьвестицiйrrоi дiшьцоqi 3320

III. Рух коштiв у результатi фirrаrtсовоi дiшьностi

Нядходжеяня

Власного кшiтаlry з400

;i]:::::;]'iFi

() ()



2 6 7 ]n

Отршш кошiв за довгостоковши
rобов'язашмц у тому щслi:

кредши з4l0

з420

эблiгацii з430

Стршш кошiв за корокостроковши
tобов'язаЕши, у тому числi:

кред{ти 3140

озш з450

)олга!l з460

цiшовс фiщсwш (оозшфоwати] з170

з480

Вптрати

Эшата двiдеrцiв m комуцшЕу
rастку/вiдраryвм чrcrш wстого прбутry

з490 () () () () () () ()
Повсрнеш коштiв за довгостроковши
зобов'язшмц у тому числi:

(редши з5l0 () () () () () () ()
1озш з520 () () () () () () ()
эблiгацii з5з( () () () () () () ()
lloBepHem кошЬ за корокостроковши
lобов'язмлдъ у mму чишi:
(ре,щ{ги з54с () () (,) () () r) ()
lозш з55с () () ll (l ll r) r)
lблiгшrii 356( () () () () () () ()
шi вlпраш фозшфрувати) з570 () () () ( () () ()

3580

рошовl кошш:

о21 )

ra почдток перrоду з600 2 5|l 2 5|| 2 800
3ш змiш вштщ Kypciв ш зшок KoшiB зб 10

ta кrпець псрrоду з620 2 800 2 800
36зс (1 602) (719) ;]:]]i::..,760:

головппй лiкар
lffi
i.+/.дqьвОПl
5/ uвнтр ttt

*[*ц,iъ'ii

\ы,,fiiBi

ffibтi,l:p
ЦЕшý"*h"

С.М.Сулiм
(iЕiцiш, прiще)

шi ншожеш (оозшбовати)

lистий рух KoIшIiB вИ фЬsнсовоТдiяльностi

2 80l

{исшй rрошовпй потiк



Iy. Капiтальнi iпвестпцii

Наймен}вання покaвника
Код

рядка

Факг
миЕулок)

року

Фiнансови
й план

Прогно
зна Гlлановий piK

(усього)

У тому числi за кваргалами

I II пI Iv
року ии рlк

l 2 з 4 5 6 7 8 9 10

Капiтальний ремоm 4010

придбання (виюmвлення)
основних засобiв (розшифрувати)

4020 l 004

придбання (виготовлення) iнших
необоротних матерiмьних
активiв (розшифрувати)

4030 224

придбання (створення)
нематерiальнихакгивiв (правана
використання програмного
забезпечення)

4040

модернiзацiя, модифiкацiя
(лобудова, дообладнанrш,

реконструкцiя) основних засобiв
(розшифрувати)

4050

"ffi;t:,r,*
фкшt*"

=рвИНtiоl_\9,t
lHHrTmHot 

,161

)МОГИ' _ l;;
]lnbcbкol /о/
,oi рми ,/л_*//#

<Irl]

ь\
\', *

С.М.Сулiм
(iяiцiuи, прiзвище)

40о0



V. Коефiцiснтний аналiз

Найменування показrrика
код

рядка

опшмальне
значеш

Факт
шц/лого

poIry

Факт за

Прогноз на
поточшй pir

fIлановi
показниш Примiткипотоtlного

року на
оотанню дату

з 4 5 6 1 8

Коефiцiснти рентlбе.гlьносгi та
прибутковостi

Коефiцiеm реюабельностi aMiB
(чистий фiнаноовий результат, ря,тiок
1200 / BapTicTb аюшiв, рядок 6030) 5000 збiльшенш

Хараmеризуе ефекmвнiсть
використаIлrя aKTlBiB
пiдприсмства

Коефiцiснт рентабельностi
дiяльностi
(чистий фiнансовий результат, рядок
l200 / чистий дохiд вiд реалrзацii
пролукчli (ToBapiB, робiт, послуг),

рядок 1000)

50 10 >0
Характеризуе ефективнiсть
господарськоi дiяIьностi
пiдФиемства

Коефiцiснт фiнансовоi стiйкостi
(власний капiтал, рядок 6090 /

довгостроковi зобов'язанш, рядок 5 100 >1

Характеризуе спiввiдношенш цаснц
та позикових кошiв i зщежнiсть

6040 + поточнi зобов'язання, рядок
6050)

джерел

Коефiчiент потошоi лiквiдностi
(покрrггя)
(оборпti активи, рялок 6010 /
потощi зобов'язання, рялок 6050)

51 10 >1

fIоказуе доиаmiсть peclpciB
пiдприемсrъа" жi може буm
вкориФшо дп погщеш йоrc
пmчш зобов'язаш. IIормашвшм
зпачешм щ шого по@шка е >

1-1,5

Fщ:.w;
iHT. кф

^жвШt'-'ы

головний лiкар С.М.Сулiм
(iвiцiши, прiзвцщ€)


