
  

ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА                                                                                                

НИЖНЬОВЕРБІЗЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                        

об’єднаної територіальної громади                                                                 

Коломийського району Івано-Франківської області                                                

сьоме демократичне скликання                                                                                  

(тридцять дев'ята сесія)                                                                                        

РІШЕННЯ 

від ** грудня 2019 року                                                             с. Нижній Вербіж 

№****-XXXІХ/2019 

     

Про затвердження звіту КНП «ЦПМСД  

Нижньовербізької  СР ОТГ» про виконання  

фінансового плану за І півріччя 2019 року 

 

  За І півріччя 2019 року комунальне некомерційне підприємство «Центр 

первинної медико – санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади» отримало доходів у загальній сумі 2298,4 тис. 

грн., з яких: 

– кошти від Національної служби здоров’я України згідно договору №19А-

41991609-00 ВІД 24.01.2019р. – 2028,7 тис. грн.; 

– кошти сільського бюджету ОТГ відповідно до програми «Підтримки та 

розвитку установ первинної медико-санітарної допомоги Нижньовербізької 

сільської ради об’єднаної територіальної громади» на період 2018-2020 рр.» – 

269,7 тис. грн. (з них загальний фонд – 141,7 тис. грн., спеціальний фонд – 128,0 

тис. грн.). 

За І півріччя 2019 року проведено видатків у загальній сумі 2097,3 тис. грн., 

з яких: 

– за рахунок кошти від НСЗУ – 1827,6  тис. грн.; 

– кошти сільського бюджету ОТГ – 269,7 тис. грн. (з них загальний фонд – 

141,7 тис. грн., спеціальний фонд – 128,0 тис. грн.). 

За рахунок коштів НСЗУ здійснено виплату заробітної плати з 

нарахуваннями у сумі 1786,1 тис. грн., придбано матеріалів та обладнання на суму 

23,6 тис. грн., проведено інші видатки 17,9 тис. грн. 

За рахунок коштів загального фонду сільського бюджету ОТГ здійснено 

оплату за спожиті енергоносії на суму 74,5 тис. грн., придбано медикаментів 

(наркотичні середники) на суму 42,3 тис. грн., відшкодовано на безкоштовні 

медикаменти на суму 24,8 тис. грн. 

За рахунок спеціального фонду сільського бюджету ОТГ придбано 

медичного обладнання на загальну суму 128,0 тис. грн., в тому числі: 



  

1) для амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Нижній 

Вербіж на суму 60,4 тис. грн., а саме: 

- аналізатор сечі- 32,8 тис. грн.; 

- вага медичнаТВ1-200 з ростоміром-7,4 тис. грн.; 

- холестерометр-глюкометр-6,2 тис. грн.; 

- пульсоксиметр-7,2 тис. грн.; 

- портативний спiрометр Bee-Spiro – 6,8 тис. грн. 

2) для амбулаторії загальної практики сімейної медицини села Великий 

Ключів на суму 67,6 тис. грн., а саме: 

- аналізатор сечі-32,8 тис. грн.; 

- холодильник-7,2 тис. грн.; 

- вага медичнаТВ1-200 з ростоміром-7,4 тис. грн.; 

- холестерометр-глюкометр-6,2 тис. грн.; 

- пульсоксиметр-7,2 тис. грн.; 

- портативний спiрометр Bee-Spiro – 6,8 тис. грн. 

Керуючись статтями 29, 32, 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та враховуючи вищенаведене, сільська рада 

об’єднаної територіальної громади      

вирішила: 

 
1. Інформацію директора комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико – санітарної допомоги Нижньовербізької сільської ради 

об’єднаної територіальної громади» за І півріччя 2019 року взяти до відома. 

2. Затвердити звіт про виконання фінансового плану за І півріччя 2019  року 

згідно з додатком. 

 

 

Сільський голова об’єднаної 

територіальної громади                                                      Ярослав М’якущак 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


