
Пояснювальна записка 

до фінансового плану на 2021 рік  

комунального некомерційного підприємства «Краснопільська лікарня»  

Краснопільської селищної ради  

 

1. Загальні відомості. 

Комунальне некомерційне підприємство «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної 

ради є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Краснопільській селищній раді.  

   Одним із пріоритетних напрямів діяльності комунального некомерційного 

підприємства «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради є здійснення 

медичної практики, надання медичної допомоги, провадження господарської та іншої 

діяльності відповідно законодавчих актів України. 

Основним медичним закладом для надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги мешканцям Краснопільської селищної ради та іншим громадянам визначено 

комунальне некомерційне підприємство «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної 

ради.  

2. Дохідна частина фінансового плану на 2021 рік.  

У 2021 році Підприємство планує отримати дохід в сумі 34710,1 тис. грн. в тому числі: 

Рядок 100 «Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)» становить 21356,6 

тис. грн. надходження від Національної служби здоров’я України; 

Рядок 110 «Дохід з місцевого бюджету за програмою підтримки» становить 8883,2 тис. грн. 

відповідно до програми розвитку та фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради» на 2020-2021 роки. 

Рядок 130 «Інші доходи від операційної діяльності» становить 2144,00 тис. грн., у тому числі 

рядок 131 «Дохід від операційної оренди активів» становить 35,00 тис. грн., рядок 132 «Дохід 

від надання платних послуг» становить 1600,00 тис. грн., рядок 133 «Дохід від реалізації 

необоротних активів» становить 9,00 тис. грн., рядок 134 «Благодійні внески» становить 

200,00 тис. грн., рядок 135 «Дохід від безоплатно одержаних активів» становить 300,00 тис. 

грн.  

Кількість штатних посад комунального некомерційного підприємства 

«Краснопільська лікарня» Краснопільської селищної ради становить 181,5 одиниць, в т. ч.: 

лікарі                                     - 47,75 од.; 

фахівці з базовою та неповною вищою медичною освітою – 72,25 од.; 

молодший медичний персонал – 23,25 од.; 

інші – 38,25 од.  

3. Витратна частина фінансового плану.  

Витрати підприємства на 2021 рік складають 36020,10 тис. грн.: 

Рядок 200 «Заробітна плата» - 18093,9 тис. грн.;  

Рядок 210 «Нарахування на оплату праці» - 3987,2 тис. грн.; 

Рядок 220 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1338,5 тис. грн.;  

Рядок 230 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2298,5 тис. грн.;  

Рядок 240 «Продукти харчування» - 293,8 тис. грн.;  

Рядок 250 «Оплата послуг (крім комунальних)» – 1024,00 тис. грн.;  

Рядок 260 «Видатки на відрядження» - 118,1 тис. грн.; 

Рядок 270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3448,00 тис. грн., в тому числі: 

Рядок 271 «Оплата теплопостачання» - 2626,00 тис. грн.; 

Рядок 272 «Оплата водопостачання та водовідведення» - 204,8 тис. грн.; 

Рядок 273 «Оплата електроенергії» - 587,2 тис. грн. 

Рядок 275 «Оплата інших енергоносіїв» - 30,00 тис. грн.  

Рядок 280 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 

заходів розвитку» - 19,00 тис. грн.; 

Рядок 290 «Соціальне забезпечення» - 120,00 тис. грн.; 

Рядок 300 «Інші поточні видатки» - 466,00 тис. грн.; 

Рядок 320 «Інші операційні витрати» - 300,00 тис. грн. 



Рядок 512 «Придбання (виготовлення) основних засобів» - апарат рентгенівський 

стаціонарний - 3800,0 тис. грн., фетальний монітор – 48,0 тис. грн., бесідки з місцями для 

сидіння – 86,8 тис. грн.;   

Рядок 513 «Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів» -  

виготовлення проектно кошторисних документацій – 158,3 тис. грн.; 

Рядок 516 «Капітальний ремонт» - 420,00 тис. грн.      

Матеріальні затрати становлять – 7378,8 тис. грн. в тому числі: 

  «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 1338,5 тис. грн.;  

  «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 2298,5 тис. грн.;  

  «Продукти харчування» - 293,8 тис. грн.;  

  «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3448,00 тис. грн. 

Витрати на оплату праці – 18093,9 тис. грн. 

Відрахування на соціальні заходи – 3987,2 тис. грн. 

Амортизація – 900,0 тис. грн. 

Інші операційні витрати – 2047,1 тис. грн., в тому числі: 

  «Оплата послуг (крім комунальних)» - 1024,00 тис. грн. (послуги банку, телефонний зв’язок, 

оплата інтернет послуг, охорона об’єкту, утилізація відходів, послуги по технічному 

обслуговуванню та повірки медичного обладнання, послуги по технічному обслуговуванню 

комп’ютерного обладнання, виготовлення КЕП, обслуговування програм НСЗУ, роботи по 

проведенню поточних ремонтів); 

  «Видатки на відрядження» - 118,1 тис. грн.; 

  «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» - 19,0 тис. грн. (навчання та підвищення кваліфікації); 

  «Соціальне забезпечення»  - 120,0 тис. грн. (відшкодування Пенсійному фонду за виплату 

пенсій працівникам, що вийшли на пенсію з робіт із шкідливими умовами праці 

(рентгенкабінет, інфекційне відділення); 

  «Інші поточні видатки» - 466 тис. грн. (сплата податків, пені та обов’язкових платежів); 

  «Інші операційні витрати» - 300,0 тис. грн. (предмети, матеріали, обладнання та інвентар, 

медикаменти та перев’язувальні матеріали, продукти харчування). 

   На кінець звітного року підприємство мало на залишках банківських рахунків кошти в сумі 

2326,3 тис. грн., що забезпечило своєчасну виплату заробітної плати у першому кварталі 2021 

року.  

 

    По підприємству спостерігається незабезпеченість по оплаті теплопостачання в сумі 

1200,00 тис. грн., по оплаті електроенергії в сумі 100,00 тис. грн., по оплаті водопостачання та 

водовідведення в сумі 10,00 тис. грн.    

   Підприємство за рік планує отримати нульовий фінансовий результат. 

 

 

 

Директор                                                                                                                   В.О. Фоменко  
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