
Пояснювальна за, н а до звіту про виконання фінансового плану за
2020 рік.

КНП «Сновська ЦРЛ»
Комунальне некомерційне підприємство «Сновська центральна района 

лікарня» Сновської міської ради Сновського району Чернігівської області є 
лікарняним закладом охорони здооов’я -  комунальним, унітарним, 
некомерційним, неприбутковим підприємством, що надає послуги вторинної 
(спеціалізованої) медичної допомоги, а саме: медичну допомогу в умовах 
цілодобового стаціонару встановлених законодавством України, а також 
вживає заходів із профілактики захворювань населення та підтримки 
громадського здоров' я.

Підприємство надає медичну допомогу мешканцям Сновської ОТІ , 
внутрішньо переміщеним особам із зони АТО, та за потребою -  мешканцям 
сусідніх районів та інших держав. Всі пацієнти мають змогу отримати 
кваліфіковану медичну допомогу в амбулаторно-поліклінічних умовах, в 
тому числі перебування на денному стаціонарі та в умовах цілодобового 
перебування у відділеннях лікарні, яка розрахована на 143 ліжка.

З 01.04.2020 року укладено договір з НСЗУ на чотири пакети послуг:
- хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах;
- сгіціонаріз; д.... ом* га дорослим та дітям без проведення хірургічних 

операцій;
- амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна 

(високоспеціалгзована) медична допомога дорослим та дітям, 
включаючщмсдичну реабілітацію та стоматологічну допомогу;

- діагностика^ лі:: гва дія та супровід осіб із ВІЛ.
В вересні 2020 року з НС ЇУ було укладено додатковий 33 пакет 

«Надання медичних пос;Іут», згідно якого лікарня отримує щомісячно 582,3 
тис. гри.

В лікарні працює 29 лікарів та 99 середніх медичних працівників, 88 
молодшого та обслуговуючого персоналу.

За 2020 рік у відділеннях КНП «Сновська ЦРЛ» було проліковано 
майже 4,5 тис. осіб та проведено 304 оперативних втручань. Всі відділення 
оснащені відповідною апаратурою, виробами медичного призначення, 
медикаментами, тощо для надання якісної медичної допомоги.

Дохідна частинд КНП «Сновська ЦРЛ» фінансового плану за 2020 рік 
становить 34091,5 тис.гри., що складає:
надходження з місцевого бюджету 8571,9 тис.грн., отримано коштів від 
НСЗУ 21478,2 тис.грн., спонсорська допомога від юридичних осіб в сумі 
541,1 тис.грн., за медичні огляди 382,1 тис.грн. за оренду приміщень 48,6 
тис.грн. за відшкодування витрат було отримано 201,6 тис.грн., на 2813,7 
тис.грн. було отримано безоплатних активів від міської ради га 
благодійників, ПДВ-54,3 тис.грн.



Витратна частина С -ювської «11РЛ» становить 29120,0 тис.гри., а саме: 
витрати на оплату праці і 9260,4 тис.гри., нарахування на оплату праці
3934.3 тис.гри., предмети, матеріали, обладнання та інвентар було витрачено
595.3 тис.грн., медикаменти та перев’язувальні матеріали 2019,7 тис.грн. 
закуплено продуктів харчування на суму 155,6 тис.грн., оплата послуг (крім 
комунальних) 694,1 тис.грн. на відрядження медичних працівників для 
підвищення кваліфікації було витрачено 42,1 тис.грн., оплата комунальних 
послуг 2310,5 тис.грн., на соціальне забезпечення 53,7 тис.грн.ПДВ-54,3 
тис.грн.

Дохід який підприємство отримало /  k  2020 році у вигляді 
нерозподіленого прибутку, планується залпі жти як резервний фонд та 
використати на покриття непередбачуваних вис рату 2021 році.
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тис.гри
ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ Ф ІН АНСОВОГО ПЛАНУ ПІДПРИЄМ СТВА ЗА 21121) рік

Найменування показника Код рядка минулий рік

Звітний період

базовий рік — факт виконання,%

1 2 3 4 5 6 7
1. Фінансові результати

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 21 478,2 19 667,5 21 478,2 109,2

Д о х а  з місцевого бюджету за програмою підтримки 110 8 571,9 7 826,1 8 571,9 109,5
Інш і доходи від операційної діяльності в пг.ч.: 130 1 173.4 496.4 1 173,4 236.3
дохід від операційної оренди активів (орендна плата та відшкодування 
комунальних послуг)

131 250,2 43,8 250,2

дохід від реалізації необоротних активів! надання платних медичних 132 923,2 452,6 923,2

Інші доходи 140 2 868.0 3 186,5 2 868.0 90 .00
дохід від безоплатно одержаних активів * 141 2 868,0 3 186.5 2 868.0 90,00
Разом рядок (100-142) 1 150 34 091 ,5 31 176,5 34 091.5 108.1
Витрати
Заробітна плата 200 19 260,4 21 148,9 19 260,4 91,1
Нарахування на оплату праці 210 3 934,3 4 669,4 3 934.3 84,2
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 220 595,3 801,9 595,3 74,2
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 230 2 019,7 1 630,0 2 019,7 123,9
Продукти харчування 240 155,6 892,0 155,6 17,4
Оплата послуг (крім комунальних) 250 694,1 1 161,5 694,1 59,7
Видатки на відрядження 260 42,1 307,1 42,1 13,7
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, втому числі: 270 2 310,5 3 074,3 2 310,5 75,1
Оплата теплопостачання 271 1 575,8 2 203,6 1 575,8 s 71,5
Оплата водопостачання та водовідведення 272 236,8 275,9 236,8 85,8
Оплата електроенергії 273 466,2 546,4 466,2 85,3
Оплата природного газу 274 14,9 27,5 14,9 53,4
Оплата інших енергоносіїв 275 , 16,8 20,9 16,8 80,2
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 
віднесені до заходів розвитку

280 -

Соціальне забезпечення 290 53,7 57,0 53,7 94,2
Інші поточні видатки 300 54,3 58,2 54,3 93,2
Амортизація 310
інші операційні витрати (розшифрувати) 320

Разом (сума рядків 200-320) 330 29 120,0 33 800.3 29 120.0 86.1

II Елемент и операційних в т  рат ,
М атеріальні -.‘О.1 5 081,1 6 398,2 5 081.1 290,6
І Іа оплату праці А  ^ 19 260,4 21 148,9 19 260,4 91,0
Відрахування на соціальні заходи ',<420 3 934,3 4 669,4 3 934,3 84,2
Амортизація ' 130
Інші операційні витрати (розшифрувати) 440 844,2 1 583,8 844,21 54,8
Разом (сума рядків 400-440) 450 29 120,0 33 800,3 29 120,0 | 86,1
III. Інвестиційна д іяльність V
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500 і  - -
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітатьних 501

ІУКапітальні інвестиції, усього,  у тому числі: 510
капітальне будівництво 511
придбання (виготовлення) основних засобів 512
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів * 513
придбання (створення) нематеріальних активів 514
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) 515

капітальний ремонт 516
V. Фінансова діяльність
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т. ч.: 600 .
кредити 601

позики 602

депозити 603
Інші надходження (розшифрувати) 610
Витрати від фінансової діяльності за зобов'язаннями, v т. ч : 620
кредити 621
позики 622
депозити 623
Інші витрати (розшифрувати) 630
Усього доходів 70(1 34 091,5 31 176,5 34 091,5 109,3
Усього витрат 800 29 120,0 33 800,3 29 120,0 86,1
Нерозподілені доходи 850 4 971,5 (2 623,8) 4 971,5 189,4
VI. Додаткова інформація
Штатна чисельність працівників 900 255,25 255,25 234,75
Вартість основних засобів 910 27 350,0 27 350,0 27 350.0
Податкова заборгованість 920
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930
Дебіторська заборгованість 940
Кредиторська заборгованість 950 ■

•Розшифрувати за напрямками витрат, які несе підприємство 

Головний бухгал тер_______________________________________ О А АР'ПОШТТЇКО 
(ініціали, прізвище)(посада)


