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УКРАЇНА

ЧЕРНІГІВСЬКА РАЙОННА РАДА
 ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ
 шостого скликання
двадцять перша сесія

РІШЕННЯ 
    
21.12.2012

№  11

 
 Про Програму фінансової підтримки державного комунального підприємства "Центральна районна аптека № 95" Чернігівської районної ради Запорізької області на 2013-2014 роки




Керуючись  ст.. 43 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні», Чернігівська  районна рада Запорізької області ВИР1ШИЛА:
1.	Затвердити Програму фінансової підтримки державного комунального підприємства "Центральна районна аптека № 95" Чернігівської районної ради Запорізької області на 2013-2014роки  (додається).
2.	Фінансовому управлінню райдержадміністрації передбачити видатки в районному бюджеті для фінансування даної Програми.
3.	Контроль за виконанням Програми покласти на постійну комісію з фінансових, соціально – економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області. 


Голова ради
О.П.Романчук










                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО
	                                                       рішення районної ради
	                                                       21.12.2012          № 11 


                                                    Програма підтримки
 державного комунального підприємства
«Центральна районна аптека № 95»
на 2013-2014 роки
1.Склад проблеми та обгрунтування необхідності її розв'язання
програмним методом
Державнне комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 95» засноване на спільній власності територіальних громад селища та сіл Чернігівського району, є фармацевтичним закладом, підзвітне Чернігівській районній  раді.
В своїй діяльності підприємство керується Законами України "Про лікарські засоби", "Про захист прав споживачів", " Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів", постановами Кабінету Міністрів України: "Про затвердження Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах", "Про порядок закупівлі лікарських засобів закладами та установами охорони здоров'я, що фінансуються з бюджету","Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі  амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань, наказами Міністерства охорони здоров'я України, наказами  Міністерства фінансів України, розпорядженнями Запорізької обласної державної адміністрації, розпорядженнями Чернігівської районної державної адміністрації та іншими нормативними документами.

Основними завданнями підприємства є роздрібна реалізація лікарських засобів та виробів медичного призначення. Також Аптека № 95 відпускає  лікарські засоби за пільговими рецептами лікарів.

Станом на 01.10.2008 підприємство працювало стабільно, рентабельно. Своєчасно сплачувало всі свої зобов’язання перед постачальниками, працівниками, соціальними фондами, бюджетом.
Починаючи з жовтня 2008 року (період фінансової кризи) рентабельність підприємства різко знизилась.
  Причини які призвели до такого стану наступні:

	Фінансова криза, яка викликала підвищення курсу іноземних валют.

Як наслідок - збільшились ціни на ліки,  тому що більшість з них (70%)
іноземного виробництва. В свою чергу підприємство вимушене було 
збільшити обсяг коштів на закупівлю медикаментів.
	Заходи Уряду України по здешевленню ліків. Націнки на медичні 

препарати суттєво зменшились, що викликало різке зменшення прибутку підприємства.
	Скасування  постачальниками схеми відстрочки платежів    

(14-30 календарних днів) та застосування схеми предоплати за поставки в повному обсязі.
Все це призвело до зменшення облікових коштів для закупівлі лікарських засобів в необхідних обсягах та негативно вплинуло на рентабельність і фінансову стабільність підприємства . Відсутність асортименту медикаментів та неможливість придбати їх в необхідній кількості стали причинами збитковості підприємства.

          На сьогоднішній день стан справ по ЦРА № 95 критичний.
Станом на 01.12.12 року заборгованість  підприємства складає       67741 тис.     грн., в тому числі:
- по заробітній платі -         24 838          гривень;
-	постачальникам -            42903                 гривень; 

        
           Адміністрацією ДКП «ЦРА № 95» прийняті заходи по зменшенню витрат, але цих заходів замало. Насамперед, потрібно забезпечити аптеку необхідним асортиментом та кількістю лікарських засобів.
          Адміністрація ДКП «ЦРА № 95» надалі розробила план заходів по оптимізації витрат; ущільнення штатів, надання в оренду частини приміщень, відмова від послуг охорони, де є можливість, закриття нерентабельного аптечного закладу, скорочення інших  витрат.
         Незважаючи на всі ці негаразди підприємство шукає інші шляхи виходу з кризи, але без сторонньої допомоги це неможливо.
Надання фінансової допомоги державному комунальному підприємству «Центральна районна аптека № 95» дозволить здійснювати основні завдання, покладені на нього, забезпечить сільське населення району необхідним асортиментом та кількістю ліків, допоможе ліквідувати існуючу заборгованість  та сприятиме рентабельності   підприємства.

                                 
                                       2. Мета програми

             Метою Програми є прийняття невідкладних заходів для  відновлення роботи державного комунального підприємства «Центральна районна аптека № 95»  на рівні рентабельності та виконання своїх функцій відповідно до статутних завдань.

Завдання Програми:
- вжиття комплексних заходів щодо ліквідації усіх видів наявної заборгованості державного комунального підприємства за рахунок коштів районного бюджету та власних  коштів підприємства.
                   3. Обґрунтування шляхів і засобів розв'язання проблеми

- відновлення  асортименту і кількості лікарських засобів;
- зменшення витрат на ведения господарської діяльності, оптимізація штатів, передача в оренду частини приміщень;
- надання фінансової допомоги для вирішення існуючої проблеми.
Заходи і завдання районної Програми
Найменування заходів
Виконавці
Термін виконання
Орієнтовні обсяги та джерела фінансування
Забезпечити закупівлю медичних препаратів для відновлення асортименту ДКП « ЦРА № 95»
ДКП ЦРА 
№ 95
2013-2014
За рахунок коштів районного бюджету
Забезпечити    погашения   заборгованості державного комунального   підприємства     з     виплати заробітньої плати
ДКП ЦРА 
№ 95
2013-2014
За рахунок власних коштів,в т.ч. від оренди та інших джерел не заборонених діючим
законодавством
Забезпечити розширення обсягів збуту аптечної продукції через  укладення з фельдшерсько-акушерськими пунктами договорів на реалізацію лікарських засобів.
ДКП ЦРА 
№ 95
2013-2014
Не потребує фінансування





Зменшення збитків державного комунального підприємства «Центральна районна аптека № 95» Чернігівської районної ради Запорізької області від відпуску лікарських засобів за пільговими рецептами .
ДКП ЦРА
№ 95
  2013-2014
За рахунок коштів районного бюджету
Забезпечити    погашення   заборгованості державного комунального підприємства «Центральна районна аптека № 95 Чернігівської районної ради Запорізької області перед кредиторами.
ДКП ЦРА 
№ 95
2009-2010
За рахунок коштів районного бюджету,
власних коштів та інших джерел не заборонених діючим законодавством
                         4.Фінансове забезпечення
	
Термін дії Програми  2013-2014 роки.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів районного бюджету, власних коштів підприємства та за рахунок інших джерел не заборонених діючим законодавством.
Загальний обсяг асигнувань на реалізацію Програми на 2013-2014 роки за рахунок коштів з районного бюджету складає    50       тис.грн. 
Головним розпорядником коштів є Чернігівська районна державна адміністрація.
Виконавцем програми є державне комунальне підприємство "Центральна районна аптека № 95" Чернігівської районної ради Запорізької області.

5.Організація управління та контролю за ходом виконання Програми

Організація виконання Програми покладається на державне комунальне підприємство «Центральна районна аптека № 95» та районну державну адміністрацію.
Контроль за виконанням програми здійснює постійна комісія районної ради з фінансових, соціально - економічних питань і бюджету Чернігівської районної ради Запорізької області.



