
Щепартамент охорони здоров'я
ПолтавськоТ облдержадмiнiстрацii

Вiддiл медичних кадрiв

звIт
керiвника пiдпри€мства, установи (закладу) про виконання показникiв

ефективностi
використання майна i прибуткуо а також майнового стану пiдприемства

Керiвник Малик Свiтлана Станiславiвна, директор
(прiзвище, iм'я, по батьковi, посада)

Пiдприсмство, установа, органiзацiя (заклад) Комунальний вищий навчалъний
заклад I рiвня акредитацiТ ПолтавськоТ обласноi ради <<КременчуЦькиЙ

медичний коледж>> iM. В. I. Литвиненка. Полтавська обл, м. КременчУк. вУл.

Червона Гiрка. 41.

Галузеве упрвлiння облдержадмiнiстрацii Департамент охорони здоров'я.

TepMiH дii контракту з 2З.05.2015 р. по 22.05.20l8 р.

Звiтний перiод (piK) 2017 piK.

показники Одиниця вимiру Фактичне виконання
I. Показники ефектив-
HocTi використання
майна спiльнот власностi
територiальних громад
областi i прибутку

тис.грн.

1. Дохiд до
оподаткування (П.Щ)

тис.грн.

2. Iнвестицii у розвиток
виробничоi сфери за

рахунок власних та
з€LлrIених коштiв, у тому
числi:

тис.|рн.

- капlтаJIьнl 1нвестиц11-
модернизацiя,
модифiкацiя (добудова,

тис.|рн.



/
дообладнання,
реконструкцiя) основних
фондiв
- прирiст оборотних
активiв пiдприемства

тис.грн.

З. Сплата податкiв,
зборiв (обов'язкових
платежiв до бюджетiв)

тис.|рн.
з|54,4

4. Збори (внески) до
державних цiльових
фондiв, у тому числi:

тис.|рн.
зз45,6

- обов'язкове державне
пенсiйне стDахування

тис.грн. зз45,6

- заг€шьнообов'язкове
державне соцiальне
страхування на випадок
безробiття

тис.грн.

- вlд нещасного випадку
на виробництвi та
професiйного
захворювання, якi
спричинили втрату
працездатностi

тис.грн.

-узв'язкузтимчасовою
втратою працездатностi
та витратами зумов-
леними народженням та
похованням

тис.грн.

5. Погашення подат-
кового борry, у тому
числi розстроченого або
вiдстроченого

тис. грн.

6. Повернення позик,
кредитiв та iнших
коштiв, отриманих на
поворотнiй ocHoBi з
бюджету

тис.грн.

7. Вiдшкодування витрат
державного бюджету,
пов'язаних з виконанням
гарантiйних зобов'язань

тис.грн.

II. Показники майнового
стану

тис.грн. з784з,6

8. Необоротнi активи у тис.грн. з6025,з



/
тому числ1:
а) ocHoBHi фонди: тис.грн. з6025,з
- з€шишкова BapTicTb тис.грн. 25188,5
- знос (вiдсоткiв) тис.грн. 10836,8
б) незавершене
будiвництво

тис.грн.

в) нематерiальгri активи тис.грн.
9. Оборотнi активи, у
тому числi:

тис.грн. 1 818,з

а) запаси тис.грн. 654,4
б) дебiторська
заборгованiсть

тис.грн.

в) фiнансовi iнвестицiТ тис.грн.
г) грошовi кошти та Тх

еквiваленти
тис.грн. 116з,9

10. Власний капi,гал тис.грн.
1 1.Кредиторська
заборгованiсть, у тому
числi:

тис.грн.
8,5

а) за товари, роботи,
послуги

тис.грн.

б) перед бюд;кетом тис.грн. 8,5
в) перед державними
цiлъовими фоtlдами

тис.грн.

г) з оплати працi тис.грн.

Примiтка: на 01.01.2017 р.утвориласъ кредиторська заборгованiсть в cyMi 8,5 тис грн.
по коду 2282. З них 8,5 Tltc. грн. - розрахунки за податками ( ПЩВ за грудень
20|7р. срок сплати не настав).
Базою оподатl(ування ПДВ е виручка iдальнi та кошти сплаченi за проживання
в гуртожитку cTopoHHix осiб.
У 2017 роцi прrrдбано необоротних активiв на суму 676,5 тис.грн. в тому числi
за рахунок прrrдбання основних засобiв на загальну суму 228,t тис.грн. Вибуло
на суму 80,4 тис. грн., з них як непридатнi 44,9 тис.грн.

Переоцiнка гуртожитку - ЗЗ 59,З тис.грн.
Заборгованостi з виплат заробiтноi плати немас.

,.Щиректор Креп,rенчу
медичного коле Малик С.С.

Головний бухгlл CipeHKo Т.Л.



/
Щепартамент охорони здоров'я

ПолтавськоТ облдержадмiнiстрацii
Вiддiл медичних кадрiв

звIт
.Щиректора Кременчуцького медичного коледжу

Про виконанЕя показникiв ефективностi використання майна i прибутку, а також
майнового стану коледжу.

Керiвник МаликСвiтланаСтанiславiвна

Пiдприемство, установа, органiзацiя (заклад)
литвиненка

Кременчуцький медичний коледж iM.B. I.

Га,rузевеуправлiнняоблдержадмiнiстрацiТ Департаментохорониздоров'я

TepMiH дii контракту з 2З,05.20|5 р. по 22.05.2018 р.

Звiтний перiод (piK) 2017 piK.

Малик С.С.

CipeHKo Т.Л.

показники Одиниця вимiру Передбачено
контрактом

Фактичне виконання

Пiдготовка
молодших медичних
працiвникiв та
пiдвиrцення
квалiфiкацii
молодших медичних
працiвникiв та
бакалавратуDи

чол.

грн.

600 600

22|5|1,,41


