
"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу Новоселицької міської ради Рішення сесії Новоселицької  міської ради від

"____" ___________ 20___ р.

____________________________________ПІБ

"      " ________________ 20___ р.

Підприємство  за ЄДРПОУ 02005832

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 7323010100

Орган державного управління   Новоселицька міська рада за СПОДУ

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.10;86.22;86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

План на 2021р. план факт виконання, %

1 2 4 6 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 237448,00 178873,00 58866,90 32,91

Фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

товарів, робіт та послуг, 
110 4100,00 2725,00 1627,40 59,72

Фінансування за цільовими програмами, у тому числі: 120 116674,00 88074,00 57239,50 64,99

Дохід за договорами НСЗУ 121 109474,00 82674,00 53845,10 65,13

Програма забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 122 5200,00 3900,00 2622,10 67,23

Дохід від платних послуг (Оренда, навчання, УЗД та інші) 123 2000,00 1500,00 772,30 51,49

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 129424,00 97806,00 70997,50 72,59

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 19384,00 15272,00 9311,20 60,97

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 10612,00 8300,00 5422,60 65,33

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 1600,00 1100,00 74,00 6,73

господарчі товари та інвентар 143 672,00 522,00 257,40 49,31

будівельні матеріали 144 500,00 400,00 26,60 6,65

інші товари та полсуги (поточний ремонт) 145 5150,00 4250,00 3149,20 74,10

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 850,00 700,00 381,40 54,49

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 4100,00 2725,00 1791,00 65,72

Витрати на електроенергію 161 1530,00 1130,00 1059,70 93,78

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 190,00 145,00 85,00 58,62

Витрати на природній газ 163 2265,00 1365,00 586,50 42,97

Витрати на тверде паливо (теплопостачання) 164 0,00 0,00 0,00

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165 115,00 85,00 59,80 70,35

Витрати на теплопостачання 166 0,00 0,00 0,00

Витрати на оплату праці 170 60800,00 45600,00 36471,10 79,98

Відрахування на соціальні заходи 180 13376,00 10032,00 7612,40 75,88

Витрати по виконанню цільових програм (цукровий діабет) 190 5200,00 3900,00 2622,10 67,23

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 

стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 

обслуговування тощо)

200 2000,00 1500,00 936,30 62,42

Амортизація 210 787,80 0,00

Інші витрати (харчування) 220 1080,00 780,00 363,40 46,59

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 16034,00 11790,00 3832,80 32,51

Коди

389,25

03733-5-01-40

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Новоселицька Лікарня"

Найменування показника
Код 

рядка 

Звітний період (квартал, рік)

I. Фінансові результати

Стандарти звітності МСФЗ

ЗВІТ

Калараш В.О.

Діяльність лікарняних закладів, Спеціалізована 

медична практика; Загальга медична практика

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

9 місяців 2021 рік

60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м.Новоселиця, пров.Карамзіна,1а

КНП "Новоселицька Лікарня"

м. Новоселиця

ДОДАТОК   2                                                                                                                                                                                                           

до Порядку складання, погодження, твердження та конттролю  виконання фінансових планів закладами  охрони здоров`я, що 

належать  до комунальної власності Новоселицької  міської ради  та діють в організаційно-правовій формі комунальних  

некомерційних  підприємств від 19 серпня 2021 року  № 11/_

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

Охорона здоров'я 

Стандарти звітності П(с)БОУ

Комунальна власність



План на 2021р. план факт виконання, %

1 2 4 6 8 9

Найменування показника
Код 

рядка 

Звітний період (квартал, рік)

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 750,00 550,00 68,20 12,40

витрати на страхові послуги 232 450,00 50,00 0,00 0,00

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 750,00 700,00 299,70 42,81

витрати на службові відрядження 234 100,00 70,00 0,00 0,00

витрати на зв’язок та інтернет 235 190,00 145,00 109,40 75,45

витрати на оплату праці 236 10900,00 8100,00 2027,70 25,03

відрахування на соціальні заходи 237 2398,00 1782,00 1124,90 63,13

витрати на обслуговування оргтехніки 238 110,00 90,00 15,20 16,89

витрати на культурно масові заходи 239 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші виплати населенню (пільгові пенсії) 240 210,00 160,00 122,50 76,56

амортизація 250 0,00 0,00 38,90 0,00

юридичні та нотаріальні послуги 260 16,00 13,00 0,00 0,00

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 160,00 130,00 26,30 20,23

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 0,00 0,00 0,00

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 0,00 0,00 0,00 0,00

дохід від операційної оренди активів 291

дохід від реалізації необоротних активів 292

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300

Матеріальні затрати 400 31534,00 24097,00 15042,00 62,42

Витрати на оплату праці 410 71700,00 53700,00 38498,80 71,69

Відрахування на соціальні заходи 420 15774,00 11814,00 8737,30 73,96

Амортизація 430 0,00 0,00 826,70 0,00

Інші операційні витрати 440 3606,00 2528,00 882,20 34,90

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 122614,00 92139,00 63987,00 69,45

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,00 0,00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 

капітальних видатках
501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 23700,00 20700,00 1975,30 9,54

капітальне будівництво 511

придбання (виготовлення) основних засобів 512 13500,00 10500,00 1779,60 16,95

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів ( не більше 1 рік) 
513 2200,00 2200,00 195,70 8,90

придбання (створення) нематеріальних активів 514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 

реконструкція) основних засобів
515

капітальний ремонт 516 8000,00 8000,00 0,00 0,00

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 0,00 0,00 0,00 0,00

кредити 601

позики 602

депозити 603

Інші надходження (розшифрувати) 610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 0,00 0,00 0,00 0,00

кредити 621

позики 622

депозити 623

Інші витрати (розшифрувати) 630

Усього доходів 700 237448,00 178873,00 58866,90 32,91

Усього витрат 800 146524,00 112999,00 66084,80 58,48

Нерозподілені доходи 850 90924,00 65874,00 -7217,90 -25,57

Головний лікар

ІV. Фінансова діяльність

Калараш В.О.

ІІ. Елементи операційних витрат

ІІІ. Інвестиційна діяльність



фельдшерські пункти #ДЕЛ/0!

амбулаторії загальної практики сімейної медицини #ДЕЛ/0!

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал
#ДЕЛ/0!

Середньомісячні витрати на оплату праці одного 

працівника (грн), усього, у тому числі:
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: 0,0

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 0,0

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Середня кількість працівників (штатних 

працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що 

працюють за цивільно-правовими договорами), у 

0,0

1 2 3 4 5 6

Найменування показника Факт минулого року
Фінансовий план

поточного року
Плановий рік 

Плановий рік до фінансового плану 

на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого 

року, %

Інформація

до фінансового плану на _20_ рік

(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

      Загальна інформація про підприємство (резюме)



Код за ЄДРПОУ

1

Плановий 

показник 

поточного року

за минулий рік за плановий рік

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

одиниця виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

одиниця виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

відвідувань

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - -

Усього                          -                            -                            -                            -   

      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування 

видів діяльності 

за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі 

реалізації, %
Фактичний показник за минулий рік

Фактичний показник поточного року за останній 

звітний період 
Плановий рік 

      2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Найменування підприємства Вид діяльності

2 3



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

1 2

6. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   
         -         -         -            -         -           -         -         -          -        -         -         -         -        -         -         -    -         -        -         -         -         -         -      -          -   

####### ###### ##### ##### #####

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

Усього
Відсоток

у тому числі за 

кварталами

2

рік
у тому числі за кварталами

рік
у тому числі за кварталами

у тому числі за 

кварталами
№ 

з/п
Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього

рікрік
у тому числі за кварталами

Усього 0 0

рік

0

8 9 10

Плановий рік до 

плану

поточного року, %

Плановий рік до 

факту

минулого року, %
факт

минулого року

фінансовий план 

поточного року
плановий рік 

3 4 5 6 7

№ 

з/п
Договір Марка Мета використання Дата початку оренди

Витрати, усього тис. грн.

Усього                                           -                                            -                                       -   

8 9

Плановий рік 

3 4 5 6 7

№ 

з/п
Марка Рік випуску Мета використання

Витрати, усього грн. Плановий рік до 

плану

поточного року, %

Плановий рік до 

факту

минулого року, %
факт

минулого року

фінансовий план 

поточного року



тис. грн (без ПДВ)

1 2

9. Інші витрати (рядок 220)

1

1

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

1

(підпис)

Керівник ________________________ ____________________________________________
(посада) (ініціали, прізвище)

Усього 0,0 0,0 0,0

2 3 4 5 6 7

№ 

з/п
Стаття витрат

Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до 

плану

Плановий рік до 

фактуфакт фінансовий план поточного Плановий рік 

Усього 0,0 0,0 0,0

2 3 4 5 6 7

№ 

з/п
Стаття витрат

Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до 

плану

Плановий рік до 

фактуфакт фінансовий план поточного Плановий рік 

                 -                      -                    -                    -   Усього                   -                        -                        -                       -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   

12 13

                 -   

інші 

джерела 

(зазначити 

джерело)
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Первісна 

балансова 

вартість 

введених 

потужностей 

на початок 

планового 

Незавершене 

будівництво на 

початок 

планового 

року

Плановий рік Інформація щодо проектно-

кошторисної документації 

(стан розроблення, 

затвердження,                                     

у разі затвердження зазначити 

орган, яким затверджено, та 

відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул 

будови,

із зазначенням органу, який його 

погодив

освоєння 

капітальних 

вкладень

фінансуванн

я 

капітальних 

інвестицій 

(оплата 

грошовими 

у тому числі 

власні кошти
кредитні 

кошти

№ з/п Найменування об’єктів 

Рік початку                

і закінчення 

будівництва

Загальна 

кошторисна 

вартість



"ПОГОДЖЕНО" "ЗАТВЕРДЖЕНО"

Начальник фінансового відділу Новоселицької міської ради Рішення сесії Новоселицької  міської ради від

____________________________________ПІБ

"      " ________________ 20___ р.

Підприємство  за ЄДРПОУ 02005832

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ 150

Територія за КОАТУУ 7323010100

Орган державного управління   Новоселицька міська рада за СПОДУ

Галузь     за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності    за  КВЕД  86.10;86.22;86.21

Одиниця виміру, грн.

Форма власності

Середньооблікова кількість штатних працівників

Місцезнаходження  

Телефон 

Керівник

тис. грн.

План на 2021р. план факт виконання, %

1 2 4 6 8 9

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 237448,00 57635,00 14659,00 25,43

Фінансування на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

товарів, робіт та послуг, 
110 4100,00 435,00 385,70 88,67

Фінансування за цільовими програмами, у тому числі: 120 116674,00 28600,00 14273,30 49,91

Дохід за договорами НСЗУ 121 109474,00 26800,00 13171,80 49,15

Програма забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 122 5200,00 1300,00 855,00 65,77

Дохід від платних послуг (Оренда, навчання, УЗД та інші) 123 2000,00 500,00 246,50 49,30

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 129424,00 30188,00 18469,20 61,18

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 19384,00 4422,00 1952,50 44,15

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 10612,00 2900,00 885,90 30,55

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 1600,00 300,00 28,50 9,50

господарчі товари та інвентар 143 672,00 172,00 78,70 45,76

будівельні матеріали 144 500,00 90,00 10,20 11,33

інші товари та полсуги (поточний ремонт) 145 5150,00 800,00 797,80 99,73

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 850,00 160,00 151,40 94,63

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 4100,00 475,00 446,70 94,04

Витрати на електроенергію 161 1530,00 290,00 270,60 93,31

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 190,00 50,00 49,10 98,20

Витрати на природній газ 163 2265,00 110,00 106,60 96,91

Витрати на тверде паливо (теплопостачання) 164 0,00 0,00 0,00 0,00

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165 115,00 25,00 20,40 81,60

Витрати на теплопостачання 166 0,00 0,00 0,00 0,00

Витрати на оплату праці 170 60800,00 15200,00 9935,00 65,36

Відрахування на соціальні заходи 180 13376,00 3344,00 2104,40 62,93

Витрати по виконанню цільових програм (цукровий діабет) 190 5200,00 1300,00 855,00 65,77

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 

стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 

обслуговування тощо)

200 2000,00 300,00 201,80 67,27

Амортизація 210 0,00 0,00 444,60 0,00

Інші витрати (харчування) 220 1080,00 250,00 130,00 52,00

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 16034,00 3784,00 1450,60 38,34

03733-5-01-40

ЗВІТ

Калараш В.О.

ІІІ квартал 2021 рік

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація)

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "Новоселицька Лікарня"

Найменування показника
Код 

рядка 

Звітний період (квартал, рік)

I. Фінансові результати

Коди

Діяльність лікарняних закладів;Спеціалізована 

медична допомога;Загальна медична практика

КНП "Новоселицька Лікарня"

м. Новоселиця

60300, Чернівецька обл., Чернівецький р-н, м.Новоселиця, 

пров.Карамзіна, 1а

389,25

ДОДАТОК   2                                                                                                                                                                                                           

до Порядку складання, погодження, твердження та конттролю  виконання фінансових планів закладами  охрони здоров`я, що 

належать  до комунальної власності Новоселицької  міської ради  та діють в організаційно-правовій формі комунальних  

некомерційних  підприємств від 19 серпня 2021 року  № 11/_

ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

Охорона здоров'я 

Стандарти звітності П(с)БОУ

Комунальна власність Стандарти звітності МСФЗ



План на 2021р. план факт виконання, %

1 2 4 6 8 9

Найменування показника
Код 

рядка 

Звітний період (квартал, рік)

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 750,00 150,00 18,60 12,40

витрати на страхові послуги 232 450,00 0,00 0,00 0,00

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 750,00 50,00 0,00 0,00

витрати на службові відрядження 234 100,00 20,00 0,00 0,00

витрати на зв’язок та інтернет 235 190,00 55,00 46,40 84,36

витрати на оплату праці 236 10900,00 2800,00 962,30 34,37

відрахування на соціальні заходи 237 2398,00 606,00 372,20 61,42

витрати на обслуговування оргтехніки 238 110,00 20,00 5,80 29,00

витрати на культурно масові заходи 239 0,00 0,00 0,00 0,00

Інші виплати населенню (пільгові пенсії) 240 210,00 50,00 41,80 83,60

амортизація 250 0,00 0,00 3,50 0,00

юридичні та нотаріальні послуги 260 16,00 3,00 0,00 0,00

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 160,00 30,00 0,00 0,00

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 0,00 0,00 0,00

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290 0,00 0,00 0,00 0,00

дохід від операційної оренди активів 291

дохід від реалізації необоротних активів 292

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300

Матеріальні затрати 400 31534,00 6657,00 3607,40 54,19

Витрати на оплату праці 410 71700,00 18000,00 10897,30 60,54

Відрахування на соціальні заходи 420 15774,00 3950,00 2476,60 62,70

Амортизація 430 0,00 0,00 448,10 0,00

Інші операційні витрати 440 3606,00 578,00 200,80 34,74

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 122614,00 29185,00 17630,20 60,41

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 0,00 0,00

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 

капітальних видатках
501

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 23700,00 2500,00 26,70 2,67

капітальне будівництво 511

придбання (виготовлення) основних засобів 512 13500,00 1000,00 26,70 2,67

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 

активів ( не більше 1 рік) 
513 2200,00 1500,00 0,00 0,00

придбання (створення) нематеріальних активів 514

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 

реконструкція) основних засобів
515

капітальний ремонт 516 8000,00

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 0,00 0,00 0,00 0,00

кредити 601

позики 602

депозити 603

Інші надходження (розшифрувати) 610

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 0,00 0,00 0,00 0,00

кредити 621

позики 622

депозити 623

Інші витрати (розшифрувати) 630

Усього доходів 700 237448,00 57635,00 14659,00 25,43

Усього витрат 800 146524,00 31735,00 17698,70 55,77

Нерозподілені доходи 850 90924,00 25900,00 -3039,70 -30,34

Головний лікар Калараш В.О.

ІІ. Елементи операційних витрат

ІІІ. Інвестиційна діяльність

ІV. Фінансова діяльність



фельдшерські пункти #ДЕЛ/0!

амбулаторії загальної практики сімейної медицини #ДЕЛ/0!

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал
#ДЕЛ/0!

Середньомісячні витрати на оплату праці одного 

працівника (грн), усього, у тому числі:
#ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Витрати на оплату праці, тис. грн, у тому числі: 0,0

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Фонд оплати праці, тис. грн, у тому числі: 0,0

адміністративно-управлінський персонал та інший 

персонал

Середня кількість працівників (штатних 

працівників, зовнішніх сумісників та працівників, що 

працюють за цивільно-правовими договорами), у 

0,0

1 2 3 4 5 6

Найменування показника Факт минулого року
Фінансовий план

поточного року
Плановий рік 

Плановий рік до фінансового плану 

на поточний рік, %

Плановий рік до факту минулого 

року, %

Інформація

до фінансового плану на _20_ рік

(найменування підприємства)
      1. Дані про підприємство, персонал та витрати на оплату праці

      Загальна інформація про підприємство (резюме)



Код за ЄДРПОУ

1

Плановий 

показник 

поточного року

за минулий рік за плановий рік

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

одиниця виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

одиниця виміру

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

чистий дохід  від 

реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг),     тис. 

грн

кількість 

продукції/             

наданих послуг, 

відвідувань

ціна одиниці     

(вартість  

продукції/     

наданих послуг), 

грн

1 2 3 4 5 6 7 10 11 12 13 14 15
- - - - - - - - - - - -

Усього                          -                            -                            -                            -   

      3. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 100)

Найменування 

видів діяльності 

за КВЕД

Питома вага в загальному обсязі 

реалізації, %
Фактичний показник за минулий рік

Фактичний показник поточного року за останній 

звітний період 
Плановий рік 

      2. Перелік підприємств, які включені до фінансового плану

Найменування підприємства Вид діяльності

2 3



4. Витрати, пов'язані з використанням власних службових автомобілів (рядок 150)

1 2
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

5. Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних витрат, рядок 231)

1 2

6. Джерела капітальних інвестицій
тис. грн (без ПДВ)

І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV І ІІ ІІІ ІV 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   

         -           -         -         -         -         -         -      -          -   
         -         -         -            -         -           -         -         -          -        -         -         -         -        -         -         -    -         -        -         -         -         -         -      -          -   

####### ###### ##### ##### #####

7. Капітальне будівництво (рядок 511)

Усього
Відсоток

у тому числі за 

кварталами

2

рік
у тому числі за кварталами

рік
у тому числі за кварталами

у тому числі за 

кварталами
№ 

з/п
Найменування об’єкта

Залучення кредитних коштів Бюджетне фінансування Власні кошти (розшифрувати) Інші джерела (розшифрувати) Усього

рікрік
у тому числі за кварталами

Усього 0 0

рік

0

8 9 10

Плановий рік до 

плану

поточного року, %

Плановий рік до 

факту

минулого року, %
факт

минулого року

фінансовий план 

поточного року
плановий рік 

3 4 5 6 7

№ 

з/п
Договір Марка Мета використання Дата початку оренди

Витрати, усього тис. грн.

Усього                                           -                                            -                                       -   

8 9

Плановий рік 

3 4 5 6 7

№ 

з/п
Марка Рік випуску Мета використання

Витрати, усього грн. Плановий рік до 

плану

поточного року, %

Плановий рік до 

факту

минулого року, %
факт

минулого року

фінансовий план 

поточного року



тис. грн (без ПДВ)

1 2

9. Інші витрати (рядок 220)

1

1

9. Інші адміністративні витрати (рядок 280)

1

(підпис)

Керівник ________________________ ____________________________________________
(посада) (ініціали, прізвище)

Усього 0,0 0,0 0,0

2 3 4 5 6 7

№ 

з/п
Стаття витрат

Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до 

плану

Плановий рік до 

фактуфакт фінансовий план поточного Плановий рік 

Усього 0,0 0,0 0,0

2 3 4 5 6 7

№ 

з/п
Стаття витрат

Витрати, усього тис. грн. Плановий рік до 

плану

Плановий рік до 

фактуфакт фінансовий план поточного Плановий рік 

                 -                      -                    -                    -   Усього                   -                        -                        -                       -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   
                 -   

12 13

                 -   

інші 

джерела 

(зазначити 

джерело)
3 4 5 6 7 8 9 10 11

Первісна 

балансова 

вартість 

введених 

потужностей 

на початок 

планового 

Незавершене 

будівництво на 

початок 

планового 

року

Плановий рік Інформація щодо проектно-

кошторисної документації 

(стан розроблення, 

затвердження,                                     

у разі затвердження зазначити 

орган, яким затверджено, та 

відповідний документ)

Документ, яким затверджений титул 

будови,

із зазначенням органу, який його 

погодив

освоєння 

капітальних 

вкладень

фінансуванн

я 

капітальних 

інвестицій 

(оплата 

грошовими 

у тому числі 

власні кошти
кредитні 

кошти

№ з/п Найменування об’єктів 

Рік початку                

і закінчення 

будівництва

Загальна 

кошторисна 

вартість



1 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

             Звіт про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року складено на 

підставі фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

ʽʽНовоселицька лікарняʼʼ Новоселицької районної ради на 2021 рік, погодженого 

начальником сектору комунальної власності Новоселицької районної ради Я. Юнгер 

та затвердженого рішенням XXXIV чергової сесії Новоселицької районної ради VII 

скликання від 20 серпня 2020 року № 3-34/20, та змін до нього від 26 лютого 2021 

року. Також затвердженого рішенням XI сесії VIII скликання Новоселицької міської 

ради від 19 серпня 2021 року № 11/8 «Про затвердження Порядку складання, 

погодження, затвердження та контролю виконання фінансових планів закладами 

охорони здоров’я, що належать до комунальної власності Новоселицької міської 

ради та мають в організаційно-правовій формі комунальних некомерційних 

підприємств» пункт 13. «Звіт про виконання фінансового плану КНП складається за 

формою згідно з Додатком 2».  

 

1. ВСТУП 

           Основними напрямами діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради Чернівецької 

області, який діє на основі Статуту, є надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги населенню в порядку і на умовах, встановлених законодавством України 

та Статутом. 

          Формування звіту про виконання фінансового плану за 9 місяців 2021 року 

КНП «Новоселицька лікарня» здійснено на підставі вимог: 

⁎ Господарського кодексу України стт.77,78. 

⁎ Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року 

№205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки». 

⁎ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стт. 26,42. 

⁎ Нормативно-правових актів, які регламентують діяльність підприємств та 

складання фінансового плану даними підприємствами, Господарського кодексу 

України (із змінами та доповненнями), а також інших нормативних документів. 

        Звіт сформовано відповідно до методологічних засад, визначених 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними 

стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою політикою, згідно з 

якими підприємство складає свою фінансову звітність, фінансова інформація, яка не 

є складовою фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які 
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застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та 

статистичної звітності.     

     Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі: 

⁎ запланованої глобальної ставки; 

⁎ кількості пролікованих випадків; 

⁎ обсягу цільового фінансування на виконання цільових програм; 

⁎ рівню мінімальної заробітної плати; 

⁎ інші показники, що визначають рівень доходів і витрат підприємства. 

 

2.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

              Комунальне некомерційне підприємство ʽʽНовоселицька лікарняʼʼ 

Новоселицької міської ради Чернівецької області є лікарняним закладом охорони 

здоров’я, комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 

вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку і на умовах, 

встановлених законодавством України та Статутом. 

              Основною метою діяльності КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької 

міської ради є здійснення медичної практики з надання населенню медичних послуг, 

згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів спрямованих на 

збереження, поліпшення та відновлення здоров’я. 

           Відповідно до поставленої мети предметом діяльності КНП «Новоселицька 

лікарня» Новоселицької міської ради є: 

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої 

планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторної поліклінічної допомоги, а 

також екстреної та невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) допомоги 

вторинного рівня у відповідності з договорами про надання медичних послуг, що 

надаються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; 

- організація надання населенню медичної допомоги третинного спеціалізації на 

базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в 

порядку, встановленому законодавством;  

- надання медичних послуг та інших послуг фізичним та іншим юридичним 

особам на безоплатній та оплатній основі у випадках та на умовах, визначених 

відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих 

органів виконавчої влади, а також на підставі та на умовах, визначених 

договорами про добровільне медичне страхування; 

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання; 

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів; 

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для 

належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 

процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового 

потенціалу  КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради. 
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          Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01 жовтня 2021 року 

становить 389,25 штатних одиниць, в т.ч.: 

- лікарі та  спеціалісти з вищою не медичною освітою - 96,75 посад; 

- середній медичний персонал - 159,5 посад; 

- молодший медичний персонал - 77,5 посад; 

- інший персонал - 55,5 посад.  

    Потужність ліжкового фонду стаціонару КНП «Новоселицька лікарня» складає 

235 ліжок: 

- терапевтичне відділення №1 - 40 ліжок,  

- терапевтичне відділення №2 з кардіологічними та неврологічними ліжками -60 

ліжок, 

- хірургічне відділення з травматологічними ліжками та операційним блоком - 50 

ліжок, 

- інфекційне  відділення - 20 ліжок (дорослі - 15 ліжок, дитячі - 5ліжок),  

- відділення акушерства і гінекології - 45 ліжок, (гінекологічні - 20 ліжок,  пологове 

- 10 ліжок, патологія вагітних - 15 ліжок), 

- педіатричне - 20 ліжок, 

- реанімаційне - 6 ліжок.  

         З квітня 2020 року підписано Договір з Національною службою здоров’я 

України про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій. 

 

3. ЗФІНАНСОВО -ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА  

ЗА 9 МІСЯЦІВ 2021 РОКУ 

 

             Починаючи з 01 квітня 2020 року фінансова звітність комунального 

некомерційного підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради 

Чернівецької області складається відповідно до вимог Порядку подання фінансової 

звітності , затвердженого постановою КМУ від 28.02.200р. №419 та національним 

Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», які діють на дату складання звітності. 

  

       Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану КНП 

«Новоселицька лікарня»  

         Дохідна частина фінансового плану сформована на базі чинного законодавства: 

деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування 

населення у 2021 році, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України від 

05.02.2020 №65 «Деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування у 2020 році та I кварталі 2021році», затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1086 «Про затвердження Порядку 

використання коштів, передбачених у державному бюджеті на реалізацію програми 

державних гарантій медичного обслуговування населення, та на підставі Договорів 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій, укладених 

з Національною службою здоров’я України (далі – НСЗУ). 
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   Загальна сума доходів за 9 місяців 2021 року склала 58 866,9 тис. грн., при 

планових доходах 178 873,0 тис. грн., % виконання 32,91. 

 ⁂ Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи від 

реалізації послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, 

згідно  Договорів з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за  9 

місяців 2021 року склав 53 845,1 тис. грн., при планових - 82 674,0 тис. грн, % 

виконання 65,13, а саме: 

- Первинна медична допомога - 115,6 тис грн., 

- Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах - 6 167,7 тис. грн., 

- Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій - 

16 715,1тис. грн., 

- Медична допомога при пологам - 2 041,2 тис. грн., 

- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) - 9 966,7 тис. 

грн., 

- Езофагогастродуоденоскопія - 60,6 тис. грн., 

- Колоноскопія - 2,0 тис. грн., 

- Цистоскопія - 6,0 тис. грн., 

- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям  - 210,1 тис. грн., 

- Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах - 108,9 тис. грн., 

- Ведення вагітності в амбулаторних умовах - 549,4 тис. грн., 

- Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID -19, 

спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2 - 13 997,9 тис. грн., 

- Доплати медичним працівникам - 3 903,9 тис. грн.  

 ⁂ Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг за 9 місяців склав - 1 627,4 тис. грн., 

при планових - 2  725,0 тис. грн., % виконання 59,72. 

 ⁂ Дохід по Програмі забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет за 9 

місяців склав - 2 622,1 тис. грн., при планових - 3 900,0 тис. грн., % виконання 67,23. 

 ⁂  Дохід від платних послуг за 9 місяців склав - 772,30 тис. грн., при плані - 1 500,0 

тис. грн, % виконання 51,49, а саме.  

  ⁎ благодійні внески - 13 270,05 грн.; 

  ⁎ медичні послуги - 716 061,48 грн. (медичні огляди, послуги психіатра, послуги 

нарколога, різни види аналізів, ЕКГ та рентгенологічні послуги); 

 ⁎ послуги освіти - 33 177,43 грн.; 

 ⁎ оплата за оренду - 9 780,45 грн. 
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       Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради за 9 місяців 2021 року 

складається з наступних витрат: 

⁎ Витрати на оплату праці - 38 498,8 тис. грн., при планових - 53 700,0 тис. грн., % 

виконання 71,69. З них  на  виплату по посадовим окладам - 13 763,2 тис. грн., на 

виплату обов’язкових надбавок та доплат (за вислугу років, індексація, доплата до 

мінімальної заробітної плати, курси та інші нарахування ) - 5 902,7 тис. грн., на 

виплату заміщень та суміщень - 1 830,3 тис. грн., премія - 3 798,3 тис. грн., 

матеріальної допомоги на оздоровлення - 1 436,5 тис. грн., відпускні - 3 249,2 тис. 

грн., на виплату нічних, вихідних, лікарняних - 2 223,9 тис. грн.,   доплати по COVID-

19 (25,50,70%) - 6 294,7 тис. грн.    

   

⁎ Відрахування на соціальні заходи - 8 737,3 тис. грн., при планових - 11 814,0 тис. 

грн., % виконання 73,96. 

⁎ Амортизація - 826,7 тис. грн. 

⁎ Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 5 422,60 тис. грн., при планових - 8 

300,0 тис. грн., % виконання 65,33, а саме: 

3467,50 тис. грн. - медикаменти, 

830,8 тис. грн. - кисень,  

164,7 тис. грн. - засоби індивідуального захисту, 

45,4 тис. грн. - дезінфекційні засоби. 

914,2 тис. грн. - вироби медичного призначення (перев’язувальні матеріали). 

 

⁎ Ремонт та запасні частини до транспортних засобів - 74,0 тис. грн., при 

планових - 1 100,0 тис. грн., % виконання 6,73. 

⁎ Господарчі товари та інвентар - 257,4 тис. грн., при планових - 522,0 тис. грн., % 

виконання 49,31. 

⁎ Будівельні матеріали - 26,6 тис. грн., при планових - 400,0 тис. грн., % виконання 

6,65. 

⁎ Інші товари та послуги (поточний ремонт) - 3 149,2 тис. грн., при планових - 4 

250,0 тис. грн., % виконання 74,1, а саме: 

1726,0 тис. грн. - поточний ремонт терапія 1; 

51,4 тис. грн. - технагляд по ремонту терапія 1; 

6,3 тис. грн. - технагляд по монтажу кисневої системи інфекція, терапія 1; 

83,3 тис. грн. - ремонт електро, водопровідної, каналізаційної мереж інфекційного 

відділення; 
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149,6 тис. грн. - ремонт підстанції (демонтаж та підготовчі роботи, інженерні та 

будівельні роботи, покрівля); 

68,0 тис. грн. - технічне обстеження доступності вхідної груп дверей для осіб з 

інвалідністю; 

49,6 тис. грн. - ремонт вхідної групи дверей для осіб з інвалідністю; 

49,9 тис. грн. - улаштування складу для збереження кисневих балонів; 

49,9 тис. грн. - ремонт приміщення водокачки; 

49,8 тис. грн. - улаштування колодязя; 

17,7 тис. грн. - реконструкція шафи для збереження кисневих балонів; 

49,8 тис. грн. - утеплення фасаду приміщення водокачки. 

49,9 тис. грн. - техобслуговування обладнання котельні, 

50,0 тис. грн. - будівництво приміщення для установлення електрогенератора, 

49,7 тис. грн. - демонтаж та монтаж електрогенератора (інфекція), 

39,7 тис. грн. - заміна водопроводу стояка лікувального корпусу, 

257,4 тис. грн. - модернізація існуючої системи кисне постачання інфекційне 

відділення, 

27,7 тис. грн. - поточний ремонт водопроводу лікувального корпусу, 

78,2 тис. грн. - установка вентиляції у харчоблоці, та у рентгенологічному кабінеті, 

171,7 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації (пологове від.) 

22,0 тис. грн. - публікації в газеті, 

18,2 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації (поточний ремонт 

водонапірної башти, монтаж системи кисне постачання терапевтичного відділення), 

33,4 тис. грн. - обстеження підіймальної платформи. 

 

⁎ Витрати на паливно-мастильні матеріали - 381,4 тис. грн., при планових - 700,0 

тис. грн., % виконання 54,49. 

⁎ Витрати на електроенергію - 1 059,7 тис. грн., при планових - 1 130,0 тис. грн., % 

виконання 93,78. 

⁎ Витрати на водопостачання - 85,0 тис. грн., при планових - 145,0 тис. грн., % 

виконання 58,62. 

⁎ Витрати на природний газ - 586,5 тис. грн., при планових - 1365,0 тис. грн., % 

виконання 42,97. 

⁎ Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів - 59,8 тис. грн., при 

планових - 85,0 тис. грн., % виконання 70,35. 

⁎ Витрати по виконанню цільових програм (цукровий діабет) - 2 622,1 тис. грн., при 

планових - 3 900,0 тис. грн., % виконання 67,23. 

⁎ Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 

(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) - 936,3 тис. 

грн., при планових -  1 500,0 тис. грн., % виконання 62,42. послуги збирання 
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небезпечних відходів, послуги перевірки та випробування електрообладнання, 

послуги повірки ЗВТ, доставка кисню, послуги з дератизації та дезінсекції, послуги 

охорони, послуги обслуговування програмного забезпечення, інформаційні 

консультативні послуги (тендер), техобстеження інклюзивності будівлі та споруд, 

ремонт генератора, техобслуговування, ремонт ліфта, обслуговування котельні після 

опалювального сезону, промивка водопроводу адміністративного корпусу, 

експлуатація котельні за опалювальний сезон, утеплення приміщення для зберігання 

кисневих балонів, послуги по патогістологіним дослідженням, оренда кисневих 

балонів, комісія банку по з/п, заміна унітазу в хірургічному відділенні, підготовка 

площадки для улаштування автостоянки. 

⁎ Інші витрати (харчування) - 363,4 тис. грн., при планових - 780,0 тис. грн., % 

виконання 46,59. 

⁎ Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування - 68,2 тис. грн., при 

планових - 550,0 тис. грн., % виконання 12,4. 

⁎ Витрати на страхові послуги - 0 тис. грн., при планових - 50,0 тис. грн., % 

виконання 0. 

⁎ Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення - 299,7 тис. грн., при 

планових - 700,0 тис. грн., % виконання 42,81. 

⁎ Витрати на службові відрядження - 0 тис. грн., при планових - 70,0 тис. грн., % 

виконання 0. 

⁎ Витрати, на зв'язок та інтернет - 109,4 тис. грн., при планових - 145,0 тис. грн., 

% виконання 75,45. 

⁎ Витрати на обслуговування оргтехніки - 15,2 тис. грн., при планових - 90,0 тис. 

грн., % виконання 16,89. 

⁎ Інші виплати населенню (пільгові пенсії) - 122,5 тис. грн., при планових - 160,0 тис. 

грн., % виконання 76,56. 

⁎ Юридичні та нотаріальні послуги - 0 тис. грн., при планових - 13,0 тис. грн., % 

виконання 0. 

⁎ Витрати на охорону праці та навчання працівників - 26,3 тис. грн., при планових 

- 130,0 тис. грн., % виконання 20,23. 

⁎ Придбання (виготовлення) основних засобів - 1 779,6 тис. грн., при планових - 10 

500 тис. грн., % виконання 16,95: 

- 26,7 тис грн. - установка проявна «КРОВЛЕКС»; 

- 72,00 тис. грн. - двері рентгенозахисні; 

- 145,7 тис. грн. - підіймальна платформа; 



8 

 

- 6,7 тис. грн. - кисневий концентратор; 

- 245,0 тис. грн. - комп’ютерна техніка; 

- 609,0 тис. грн. - службовий автотранспорт (легковий автомобіль); 

- 445,9 тис. грн. - офтальмологічне обладнання; 

- 40,8 тис. грн. - пральні машини (4шт.); 

- 65,0 тис. грн. - аналізатор імунофлуоресцентний; 

- 61,0 тис. грн. - ультразвуковий датчик; 

- 49,8 тис. грн. - насос свердловинний (перетворювач частоти); 

- 12,0 тис. грн. - столи письмові. 

 

⁎ Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (не більше 1 

рік) - 195,7 тис. грн., при планових - 2 200,0 тис. грн., % виконання 8,9 (постільна 

білизна 150шт., проти пролежневі матраци 6 комп., матраци односекційні 25шт., 

опромінювачі бактерицидні 2шт., крісло каталки - 3шт., тумбочки 5шт., лавки 

17шт.). 

 

 

 

В. о. головного лікаря 

КНП «Новоселицька лікарня»        

Новоселицької міської ради                                          В. Сухораб   

 

Заступник головного лікаря  

з економічних питань                                             О. Галіщук  
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

ДО ЗВІТУ ПРО ВИКОНАННЯ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ 

ЗА ТРЕТІЙ КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«НОВОСЕЛИЦЬКА ЛІКАРНЯ» 

НОВОСЕЛИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

             Звіт про виконання фінансового плану за III квартал 2021 року складено на 

підставі фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

ʽʽНовоселицька лікарняʼʼ Новоселицької районної ради на 2021 рік, погодженого 

начальником сектору комунальної власності Новоселицької районної ради Я. 

Юнгер та затвердженого рішенням XXXIV чергової сесії Новоселицької районної 

ради VII скликання від 20 серпня 2020 року № 3-34/20 та змін до нього від 26 

лютого 2021 року. Також затвердженого рішенням XI сесії VIII скликання 

Новоселицької міської ради від 19 серпня 2021 року № 11/8 «Про затвердження 

Порядку складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансових 

планів закладами охорони здоров’я, що належать до комунальної власності 

Новоселицької міської ради та мають в організаційно-правовій формі комунальних 

некомерційних підприємств» пункт 13. «Звіт про виконання фінансового плану 

КНП складається за формою згідно з Додатком 2».  

 

1. ВСТУП 

           Основними напрямами діяльності Комунального некомерційного 

підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради Чернівецької 

області, який діє на основі Статуту, є надання вторинної (спеціалізованої) медичної 

допомоги населенню в порядку і на умовах, встановлених законодавством України 

та Статутом. 

          Формування звіту про виконання фінансового плану за III квартал 2021 року 

КНП «Новоселицька лікарня» здійснено на підставі вимог: 

⁎ Господарського кодексу України стт.77,78. 

⁎ Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 

року №205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки». 

⁎ Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» стт. 26,42. 

⁎ Нормативно-правових актів, які регламентують діяльність підприємств та 

складання фінансового плану даними підприємствами, Господарського кодексу 

України (із змінами та доповненнями), а також інших нормативних документів. 

        Звіт сформовано відповідно до методологічних засад, визначених 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, 

міжнародними стандартами фінансової звітності та відповідною обліковою 

політикою, згідно з якими підприємство складає свою фінансову звітність, 
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Фінансова інформація, яка не є складовою фінансової звітності, формується на 

методологічних засадах, які застосовуються підприємством відповідно до 

законодавства, податкової та статистичної звітності.     

     Розрахунок статей фінансового плану проведено на підставі: 

⁎ запланованої глобальної ставки; 

⁎ кількості пролікованих випадків; 

⁎ обсягу цільового фінансування на виконання цільових програм; 

⁎ рівню мінімальної заробітної плати; 

⁎ інші показники, що визначають рівень доходів і витрат підприємства. 

 

2.  ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ 

              Комунальне некомерційне підприємство ʽʽНовоселицька лікарняʼʼ 

Новоселицької міської ради Чернівецької області є лікарняним закладом охорони 

здоров’я, комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 

послуги вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги населенню в порядку і на 

умовах, встановлених законодавством України та Статутом. 

              Основною метою діяльності КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької 

міської ради є здійснення медичної практики з надання населенню медичних 

послуг, згідно з вимогами відповідних нормативно-правових актів спрямованих на 

збереження, поліпшення та відновлення здоров’я. 

           Відповідно до поставленої мети предметом діяльності КНП «Новоселицька 

лікарня» Новоселицької міської ради є: 

- здійснення медичної практики для безпосереднього забезпечення медичного 

обслуговування населення шляхом надання йому безоплатної кваліфікованої 

планової стаціонарної та спеціалізованої амбулаторної поліклінічної допомоги, 

а також екстреної та невідкладної медичної (лікувально-профілактичної) 

допомоги вторинного рівня у відповідності з договорами про надання медичних 

послуг, що надаються за рахунок коштів державного та місцевого бюджетів; 

- організація надання населенню медичної допомоги третинного спеціалізації на 

базі інших медичних закладів шляхом спрямування пацієнтів до цих закладів в 

порядку, встановленому законодавством;  

- надання медичних послуг та інших послуг фізичним та іншим юридичним 

особам на безоплатній та оплатній основі у випадках та на умовах, визначених 

відповідними законами України, нормативно-правовими актами Кабінету 

Міністрів України та виданими на їх виконання нормативними актами місцевих 

органів виконавчої влади, а також на підставі та на умовах, визначених 

договорами про добровільне медичне страхування; 

- робота з джерелами іонізуючого випромінювання; 

- придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), знищення 

використання наркотичних засобів, психотропних речовин, прекурсорів; 

- здійснення іншої не забороненої законодавством діяльності, необхідної для 

належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 
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процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового 

потенціалу  КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради. 

          Кількість штатних посад по Підприємству станом на 01 жовтня 2021 року 

становить 389,25 штатних одиниць, в т.ч.: 

- лікарі та  спеціалісти з вищою не медичною освітою - 96,75 посад; 

- середній медичний персонал - 159,5 посад; 

- молодший медичний персонал - 77,5 посад; 

- інший персонал - 55,5 посад.  

    Потужність ліжкового фонду стаціонару КНП «Новоселицька лікарня» складає 

235 ліжок: 

- терапевтичне відділення №1 - 40 ліжок,  

- терапевтичне відділення №2 з кардіологічними та неврологічними ліжками -60 

ліжок, 

- хірургічне відділення з травматологічними ліжками та операційним блоком - 50 

ліжок, 

- інфекційне  відділення - 20 ліжок (дорослі - 15 ліжок, дитячі - 5ліжок),  

- відділення акушерства і гінекології - 45 ліжок, (гінекологічні - 20 ліжок,  пологове 

- 10 ліжок, патологія вагітних - 15 ліжок), 

- педіатричне - 20 ліжок, 

- реанімаційне - 6 ліжок.  

         З квітня 2020 року підписано Договір з Національною службою здоров’я 

України про медичне обслуговування населення за програмою державних гарантій. 

 

3. ЗФІНАНСОВО -ЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ЗА  

ЗА III КВАРТАЛ 2021 РОКУ 

 

             Починаючи з 01 квітня 2020 року фінансова звітність комунального 

некомерційного підприємства «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради 

Чернівецької області складається відповідно до вимог Порядку подання фінансової 

звітності , затвердженого постановою КМУ від 28.02.200р. №419 та національним 

Положенням (стандартам) бухгалтерського обліку (П(С)БО) 1 «Загальні вимоги до 

фінансової звітності», які діють на дату складання звітності. 

  

       Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Новоселицька лікарня»  

         Дохідна частина фінансового плану сформована на базі чинного 

законодавства: деякі питання реалізації програми державних гарантій медичного 

обслуговування населення у 2021 році, затверджений Постановою Кабінету 

Міністрів України від 05.02.2020 №65 «Деякі питання реалізації програми 

державних гарантій медичного обслуговування у 2020 році та I кварталі 2021році», 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24.12.2019р. №1086 

«Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному 

бюджеті на реалізацію програми державних гарантій медичного обслуговування 



4 

 

населення, та на підставі Договору про медичне обслуговування населення за 

програмою медичних гарантій, укладеного з Національною службою здоров’я 

України (далі – НСЗУ) №3968-Е421-Р000 від 01 квітня 2021року. 

 

   Загальна сума доходів за III квартал 2021 року склала 14 659,0 тис. грн., при 

планових доходах 57 635,0 тис. грн., % виконання 25,43. 

 ⁂ Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають доходи 

від реалізації послуг з медичного обслуговування за програмою медичних гарантій, 

згідно з Договором з Національною службою здоров’я України, обсяг яких за  III 

квартал 2021 року склав - 13 171,8 тис. грн., при планових - 26 800,0 тис. грн., % 

виконання 49,15, а саме: 

- Первинна медична допомога - 51,7 тис грн., 

- Хірургічні операції дорослим і дітям у стаціонарних умовах - 2 007,6 тис. грн., 

- Стаціонарна допомога дорослим і дітям без проведення хірургічних операцій - 

5 544,4тис. грн., 

- Медична допомога при пологам - 903,2 тис. грн., 

- Медична допомога дорослим та дітям в амбулаторних умовах (профілактика, 

спостереження, діагностика, лікування та медична реабілітація) - 4 086,7 тис. 

грн., 

- Езофагогастродуоденоскопія - 43,2 тис. грн., 

- Колоноскопія - 1,0 тис. грн., 

- Цистоскопія - 4,3 тис. грн., 

- Стаціонарна паліативна медична допомога дорослим та дітям  - 52,5 тис. грн., 

- Стоматологічна медична допомога в амбулаторних умовах - 66,8 тис. грн., 

- Ведення вагітності в амбулаторних умовах - 410,4 тис. грн. 

 

 ⁂ Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату комунальних 

послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг у III кварталі склав - 385,7 тис. грн., 

при планових - 435,0 тис. грн., % виконання 88,67. 

 ⁂ Дохід по Програмі забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет у III 

кварталі склав - 855,0 тис. грн., при планових - 1 300,0 тис. грн., % виконання 65,77. 

 ⁂  Дохід від платних послуг у III кварталі склав - 246,5 тис. грн., при плані - 500,0 

тис. грн., % виконання 49,3, а саме:  

  ⁎ благодійні внески - 5360,05 грн.; 

  ⁎ медичні послуги - 239497,13грн. (медичні огляди, послуги психіатра, послуги 

нарколога, різни види аналізів, ЕКГ та рентгенологічні послуги); 
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 ⁎ оплата за оренду - 1607,47 грн. 

 

       Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану 

КНП «Новоселицька лікарня» Новоселицької міської ради за III квартал 2021 року 

складається з наступних витрат: 

⁎ Витрати на оплату праці - 10 897,30 тис. грн., при планових - 18 000,0 тис. грн, 

% виконання 60,54. З них  на  виплату по посадовим окладам - 4 140,9 тис. грн, на 

виплату обов’язкових надбавок та доплат (за вислугу років, індексація, доплата до 

мінімальної заробітної плати, курси та інші нарахування ) - 1 910,9 тис. грн., на 

виплату заміщень та суміщень - 680,1 тис. грн., матеріальної допомоги на 

оздоровлення - 1 063,3 тис. грн., відпускні - 2 418,3 тис. грн., на виплату нічних, 

вихідних, лікарняних - 683,8 тис. грн.      

⁎ Відрахування на соціальні заходи - 2 476,6 тис. грн., при планових - 3 960,0 тис. 

грн, % виконання 62,70. 

⁎ Амортизація - 448,1 тис. грн. 

⁎ Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 885,9 тис. грн., при планових - 2 

900,0 тис. грн, % виконання 30,55, а саме: 

697,7 тис. грн. - медикаменти, 

107,2 тис. грн. - кисень,  

81,0 тис. грн. - вироби медичного призначення (перев’язувальні матеріали). 

 

⁎ Ремонт та запасні частини до транспортних засобів - 28,5 тис. грн., при 

планових - 300,0 тис. грн., % виконання 9,5. 

⁎ Господарчі товари та інвентар - 78,7 тис. грн., при планових - 172,0 тис. грн., % 

виконання 45,76. 

⁎ Будівельні матеріали - 10,2 тис. грн., при планових - 90,0 тис. грн., % виконання 

11,33. 

⁎ Інші товари та послуги (поточний ремонт) - 797,8 тис. грн., при планових - 800,0 

тис. грн., % виконання 99,73, а саме: 

49,8 тис. грн. - техобслуговування обладнання котельні, 

50,0 тис. грн. - будівництво приміщення для установлення електрогенератора, 

49,7 тис. грн. - демонтаж та монтаж електрогенератора (інфекція), 

39,7 тис. грн. - заміна водопроводу стояка лікувального корпусу, 

257,4 тис. грн. - модернізація існуючої системи кисне постачання інфекційне 

відділення, 

27,7 тис. грн. - поточний ремонт водопроводу лікувального корпусу, 

78,2 тис. грн. - установка вентиляції у харчоблоці, та у рентгенологічному 

кабінеті, 
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171,7 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації (пологове 

від.) 

22,0 тис. грн. - публікації в газеті, 

18,2 тис. грн. - виготовлення проектно-кошторисної документації (поточний 

ремонт водонапірної башти, монтаж системи кисне постачання 

терапевтичного відділення), 

33,4 тис. грн. - обстеження підіймальної платформи. 

 

⁎ Витрати на паливно-мастильні матеріали - 151,4 тис. грн., при планових - 160,0 

тис. грн., % виконання 94,63. 

⁎ Витрати на електроенергію - 270,6 тис. грн., при планових - 290,0 тис. грн., % 

виконання 93,31. 

⁎ Витрати на водопостачання - 49,1 тис. грн., при планових - 50,0 тис. грн., % 

виконання 98,20. 

⁎ Витрати на природний газ - 106,6 тис. грн., при планових - 110,0 тис. грн., % 

виконання 96,91. 

⁎ Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів - 20,4 тис. грн., при 

планових - 25,0 тис. грн., % виконання 81,6. 

⁎ Витрати по виконанню цільових програм (цукровий діабет) - 855,0 тис. грн., при 

планових - 1 300,0 тис. грн., % виконання 65,77. 

⁎ Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані 

(проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) - 201,8 

тис. грн., при планових - 300,0 тис. грн., % виконання 67,27. Доставка кисню, 

послуги з дератизації та дезінсекції, послуги охорони,  інформаційні 

консультативні послуги (тендер), заправка та регенерація картриджів, абонплата за 

інтернет та міжміські розмови, послуги по патогістологічним дослідженням, 

оренда кисневих балонів, комісія банку по з/п, заміна унітазу в хірургічному 

відділенні, підготовка площадки для улаштування автостоянки. 

 

⁎ Інші витрати (харчування) - 130,0 тис. грн., при планових - 250,0 тис. грн, % 

виконання 52,0. 

⁎ Витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування - 18,6 тис. грн., при 

планових - 150,0 тис. грн., % виконання 12,4. 

⁎ Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення - 0 тис. грн., при 

планових - 50,0 тис. грн., % виконання 0. 
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⁎ Витрати на службові відрядження - 0 тис. грн., при планових - 20,0 тис. грн., % 

виконання 0. 

⁎ Витрати, на зв'язок та інтернет - 46,4 тис. грн., при планових - 55,0 тис. грн., % 

виконання 84,36. 

⁎ Витрати на обслуговування оргтехніки - 5,8 тис. грн., при планових - 20,0 тис. 

грн., % виконання 29,0. 

⁎ Інші виплати населенню (пільгові пенсії) - 41,8 тис. грн., при планових - 50,0 тис. 

грн., % виконання 83,6. 

⁎ Юридичні та нотаріальні послуги - 0 тис. грн., при планових - 3,0 тис. грн., % 

виконання 0. 

⁎ Витрати на охорону праці та навчання працівників - 0 тис. грн., при планових - 

30,0 тис. грн., % виконання 0. 

⁎ Придбання (виготовлення) основних засобів - 26,7 тис. грн., при планових - 1 000 

тис. грн., % виконання 2,67 (установка проявна «КРОВЛЕКС»). 

 

⁎ Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів (не більше 

1 рік) - 0 тис. грн., при планових - 1 500,0 тис. грн., % виконання 0. 

 

В. о. головного лікаря 

КНП «Новоселицька лікарня»        

Новоселицької міської ради                                          В. Сухораб   

 

Заступник головного лікаря  

з економічних питань                                             О. Галіщук  

 

 

 

 


	C:\Users\user\Downloads\Звіт про викон Фін Плану 9міс 2021р.xls
	C:\Users\user\Downloads\Звіт про викон Фін Плану ІІІкв. 2021р.xls
	C:\Users\user\Downloads\ПОЯСН. ЗАП. до звіту за 9 місяців 21рік.docx
	C:\Users\user\Downloads\ПОЯСН. ЗАПИСКА до звіту 3 квартал.docx

