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Міському голові м. Мукачева  

п. А. В. Балозі 

 

Звіт керівника про виконану роботу ММКП «Соціальна аптека»  

за третій квартал 2019 року 

 

Мукачівське міське комунальне підприємство «Соціальна аптека»  

займається роздрібною торгівлею фармацевтичними товарами з метою 

забезпечення жителів міста Мукачева та району необхідними лікарськими 

засобами, товарами медичного призначення та відпуском медикаментів згідно 

пільгових рецептів окремим категоріям населення відповідно до програм, витрати 

на які відшкодовуються з обласного, місцевого, районного та державного бюджетів. 

ММКП «Соціальна  аптека» засновником якої є Мукачівська міська рада, 

передбачено максимальну торгівельну націнку до 10 % та знижку 3 % по картці 

мукачівця.  

За третій  квартал 2019 року : 

- обслуговуванням аптечного закладу скористалось близько  24 863 громадян; 

- відпущено медикаментів та лікарських засобів за готівкові розрахунки на 

суму 526,3 тис. грн.; 

- відпущено окремим категоріям населення медикаментів у відповідності до 

програм, витрати на які відшкодовуються повністю та частково з місцевого та 

інших бюджетів на суму 5 189,5 грн; 

- валовий дохід підприємства склав 6 853,4 тис. грн. 

- фонд заробітної плати за даний період склав 382,6 тис. грн. 

- сплачено до бюджету ПДФО в розмірі – 68,6 тис. грн, ВЗ в розмірі – 5,7 тис. 

грн. та ЄСВ в розмірі  78,9 тис. грн.; 

- середньомісячна кількість працівників становить 9 чол.; 

- заборгованість по заробітній платі та сплаті податків – відсутня; 

- розмір дебіторської заборгованості за відпущені населенню медикаменти та 

вироби медичного призначення станом на 30.09.2019 року становить 175,2 тис. грн.; 

- розмір кредиторської заборгованості за отримані медикаменти та 

вироби медичного призначення станом на 30.09.2019 року становить 1 526,0 тис. 

грн.; 

- здійснюється реалізація медикаментів населенню по електронним рецептам 

відповідно урядової програми реімбурсації «Доступні ліки». 

-За звітній період підприємством реалізовано  медикаменти та вироби 

медичного призначення по ряду програм, що профінансовано з відповідних 

бюджетів, а саме : 

http://dmg.uzhgorod.ua/?page_id=63


- з  місцевого бюджету на суму 5 099,2 тис. гривень; 

- з районного бюджету на суму 251,9 тис. гривень; 

- з обласного бюджету на суму  28,0 тис. гривень; 

- з державного бюджету на суму 70.2 тис. гривень. 

 

 

 

 

 

 

З повагою,  

Директор 

ММКП «Соціальна аптека»                                                                  Любка В. П.  


