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пояснювальна записка
до звiту про виконання уточненого фiнансового плану

КНП <<ТеРНОПiЛЬСЬКа MicbKa комунальна лiкарня швидкоi допомоги>
за 2020 р.

Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Тернопiльська MicbKa комунальна лiкарня
ШВИДКОi ДОПОМОГИ) е ПРаВОНаСТУПником прав та обов'язкiв Тернопiльськоi MicbKoT
комунальноi лiкарнi швидкоi допомоги, створеноi на пiдставi рiшення cecii Тернопiльськоi
MicbKoT Ради вiд 16.08.2011p.Jllb6/13/12. Засновником i власником е Тернопiльська MicbKa
рuдu, Пiдприемство € закладом охорони здоров) я, що надае медичнi послуги населенню
м, Тернопiль i здiйснюе господарську некомерчiйну лiяльнiсть, спрямовану на досягнення
СОЦiаЛЬНИХ Та iНШИХ РеЗУЛьтатiв без мети отримання прибутку. з 27 березня 2о2Oр
пiдприсмство уклало логовiр з Нацiональною службою здоров'я Украiни i вiдповiдно до
умов цього договору надас пацiснтам медичнi послуги за програмою медичних гарантiй.
Дохiдна частина уточненого фiнансового плану пiдприсмства за 2020 piK складае 150263,8
тис.грн., що становить95,ЗYо до плану та складасться з наступних доходiв:

Дохiд (вируlка) вiд реалiзацii продукцii (ToBapiB, робiт, послуг) в т.ч платнi медичнi
послуги, орендна плата становить l2l2,0 тис. грн, що на 295,2 тис.грн менше плану.
Рiзниця виникла з тим, що на перiод карантину було призупинено госпiталiзацiю хворих.
Орендна плата зменшилась з тимчасовим припиненням дiяльностi орендарiв в зв'язку з
проведенням реконструкцii вiддiлення невiдкладноi медичноi допомоги на першому
поверсi.

ДОХiД З МiСЦеВОГО бЮджету за програмою пiдтримки надiй lлло 4|27:.,0 тис.грн, (98,1%
ло плану).

дохiд субвенцiя з державного бюджету Для придбання обладнання, монтажу кисневих
трубопроводiв, проведення капiтальних peMoHTiB, реконстрУкцiю i т.д. склали вiдповiдно
б8l4,5 тис,грн, що на 5581,3 тис.грн менше плану. Рiзниця виникла в зв'язку з затримкою
проведення тендеру по реконструкцii вiддiлення екстреноi медичноi допомоги i
вiдповiдно не вчасно освоihись кошти .

основну лохiдну частину уточненого фiнансового плану пiдприемства складають
доходи вiд реалiзацii послуг з медичного обслуговування населення за прогрilмою
медичних гарантiй, згiдно з договорами з Нацiональною службою(договiр вiд27,0З,2020р
NsOб 1 0-Е420-р000, договiр вiд 20.05.2020р.JФ з27 8l -
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Е520-р000, договiр Jф5367-Mo20-P000 вiдOЗ,10,2020р.),обсяг яких за 2020 piK склав
80429,4тис.грн., що становить 99,2Уодо планових показникiв.

Iншi доходи (дохiд вiд цiльового фiнансування в cyMi амортизацiТ) склали 480,0тис.грн
(100%) до плану.

Iншi фiнансовi доходи (проценти вiд депозиту) -68,4т ис.грн(97 ,7Yо).
Дохiд вiд безоплатно одержаних активiв становить 19988,5тис.грн. Основну частину

доходу складае благодiйна допомога (медичне обладнання,медикаменти та iнше.) (100%
ло плану).

витратна частина уточненого фiнансового плану Itнп ктмклшд) за2о2Oрiк склалае
1З3630,5тис.грн. i складаеться з наступних витрат:
- заробiтна плата-5l394,8 тис.грн(84 ,7О/о)ло плану
нарахування на зарплату- 1 1489,6 тис.грн.(86,5%)
- предмети ,матерiали,обладнання та iHBeHT ар-797 ,6тис.грн (94.6%)
- медикаменти та перев' язу вальнi матерiали- 27 З 8 5.2 тис. грн. ( 84, 8%)
- продукти харчування-1 5 l6,5 тис.грн.(99, 1 %)
- оплата послуг (KpiM комунirльних)-2686, 1 тис.грн.(9 8,2оА)
- оплата теплопостачання-302З,5 тис.грн .(79,8%)
- оплата водо постачання- 67 4, 9 тис. грн. (9 7ý%)
- оплата електроеНергiТ- l 445,2 тис.грн.( 67,2Уо)
_ оплата природного газу-2,0тис.грн (ЗбЗ%)
- оплата iнших послуг -87,6тис.грн.(8S,а%)
- виплата пенсiй i допомоги -546,9тис.грн (100%)
- oKpeMi заходи по реалiзаuii дерп,uuних (регiональних програrr)-l20,0тис.грн(l00%)
- придбання обладнання та предметiв довгострокового користування та капiтальнi
ремонти-3 1 980,6тис.грн(83,4%)
- лохiд вiд цiльового фiнансування в cyruri амортизацiТ)-480,0тис.грн(100%).

Отриманi фiнансовi результати за 2020р:
Всього доходiв- 1 50263,8 тис.грн.
Всього витрат- 1 33630,5 тис.грн.

fiоходи перевищують витрати на l663З,3 тис.грН . Кошти отриманi вiд НСЗУ
поступили в останнiй день розрахункового перiоду i залишились перехiдним заJIишком на
202 1 piK. В 1 -му кварта,ri були використанi для оплати кредиторськоi заборгованостi.
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звiт про виконання уточненого фiнансового плану комунальноt.о

некомерцiЙного пiдприемства <<Тернопiльська MicbKa комунальна лiкарня
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швидкоi допомоги>>
за 2020 piK

вимiру : тис. гривень

Код
рядка уточllенлlй

фiнансовий
план на 2020 р.

Факти.lне
викоIIаншя

.2020р

Вiдхилення
(+г)

виконання
(%)

Дохiд (виручка)
вiд реалiзачiТ

продукцii
(ToBapiB, робiт,
поспчг) R т-ч.:

010
I5o1,2

1212,o -295,2
80,4

п[латнi медичнi
послуги

010/1
1)) q

477,з -245,6
66,0

()рендна плата 01012 784,з 7з4,7 -49,6 9з,6

кошти мiського
бюджету

01l 42064,2 412-7I,o -79з,2 98,1

Субвенцiя з

державного
бtоджету

012
12395,8

6814,5 -5581,з
54,9

к lшти oTprtMaHi
вiд НСЗУ

0lз )g,7)1 ) 29о56,4 l -670,8 97,7

к
Bi,;

]оштlл отрипrанi
l НСЗУ(СОVID-
i zOtч1

014 47t49,5 47t49,5 100,0

К'ршти отриманi
вiд НСЗУ/

] перехiдне
фiнаllсyваrlня

015 42zз,5 422з,5 ].00,0

Iншi доходи(лохiл
l 'uiд цiльового

фiпансуваllня в
l cyMi амортизацii)

0lб
480.0

480,0
100,0

Iншi фillансовi
доходи( процентп

вiд депозlлту)

017 70,0 68,4 -1,6
97,7

Iншi фiнансовi
доходи(дохiд вiд

благодir:tlrих
] BIlecKiB).

018 19988,5 ].9988,5
100,0

Разом доходiв : 019 157605,9 15026з,8 -,7342,1 95,3

Найпlеllуванllя
cTaTTi доходiв



Одиницi вимiру : тис. гривень

/

Н аr-lпrенува ll llя cTaTTi
влIдаткiв за рахунок коштiв
мiського бюлжету i медtlчноi

субвен чii

Код

Рядка

уточнениl'r

фiнансовиl"l
план на

2020 р.

Фактичне
виконання

2020р.

вiдхиленця
(+,-)

Виконання (7о)

020
б0482,6 5l3.15,0 -9137,6 84,8

Нарахування на оплату працi 02l l3233,5 ll462,6 -l7,10,9 8б,6
Предметlл,матерiал и,обладнан
.ня т& iHBeHTap.

022
493,2 490,8 -2,4 99,5

медикаменти та
перев'язувальн i матерiали.

023

32305,7 2"7385,2 -4920,5 84,7

Пролуктll харчуваllня. 024 l4tl0,0 l47 4,3 99,6

Оплата послуг (KpiM
комунальних).

025
2240,0 2236,3 -3о7 99,8

оплата теплопостача н rlя. 026 3592,9 2828,5 -764,4 78,7
оплата водопостачання i
водовiдведеtlня.

027
580,0 57l,.l -8,б 98,5

Оплата електроенергiТ. 028 2l49,00 l445,2 -703,8 67,2
Оп;rата прlrродного газу. 029 5,5 2,0 -3,5 збз
Оплата irIшlrх послуг вивiз
тпв.

030
7l,0 70,1 -0,9 98,7

виплата пенсil:l i допомогrr. 03l 546,9 54б,9 100,0
OKpeMi заходtl по реалiзачiI
державtl llx (регiональних
програм,не вiднесенi до
заходiв рOзвитку)

032

l20,00 l20,0 l00,0

,Прилбанlrя обладнаtttlя та
предметiв довгострокового
корl|стуваl{lля та капiтальнi
peMo[lTIl.

033

383l8,4 з l943,9 -63,74,5 83,3

дохiд вiд цiльового
фiнансуванlrя в( cyMi
амортизацii)

03,1

480,0 480,0 l00

035
l 5б098.7 l32402,2 -23696,5 84,8

Заробiтна плата

РАЗоМ:



Одиницi вимiру : тис. гривень
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,Найменування cTaTTi
видаткiв за рахунок коштiв

отриманих вiд платних
медичних послуг

Код

рядка уточнений

фiнансовий
план на

2020 р.

Фактичне

виконання

2020р.

Вiдхилення

(+,-)

-135,б

виконання
(%l

26,8
Заробiтпа плата
IJлл_-.,,лл-_-,- _

020 l85,4 49,8
rr4P4^J баппн lla ()ПЛаТУ

драцi
02l

42,8 27,0 -15,8 б3,0
Предметиrматерiалиrобладн
ання та iHBeHTap

022
350,0 306,8 -43,2 87,6

МедикамеrIти та
перев'язувальнi матерiали

023

-7,,8
Ппопч 024 50,0 12,2 84,4(Jплата послуг (KpiM
копtунальншх)

025
495,0 449,8 -45,2

-2,0

90,8
Оплатя 026 l97,0 l95,0 98,9(Jплата водопостачанlIя i
водовiдведеllня

027
l12,0 103,5 -8,5 92,4

Оплата електроенергii 028

-10,5

ВlIп"r:rта пеllсiй i 03l
IItШi вlrлятlсl, 040 28,0 l7,5 62о5IlридбанlIя обладнання та
п редметiв довгострокового
користування

033

47,о з6,7 -10,3 78,0

Всього:
035

t5o7,2 L228,з -27ц9 81,5
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