
 

 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської  ради 

“Про внесення змін фінансового плану на 2020 рік”  

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Бурштинська  центральна міська лікарня» 

Бурштинської міської ради Івано-Франківської  області вносить зміни до вже  затвердженого 

фінансового плану на 2020 рік, у зв’язку з прийнятим рішення міської  ради від  

29.05.2020року №05/95-20 « Про затвердження фінансового плану на 2020рік   Комунального 

некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська лікарня» Бурштинської 

міської ради Івано-Франківської області»         

 

 Зміни до дохідної частини фінансового плану на 2020 рік : 

 

   Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” на 2020р 

становить 3 539 330,85грн., сума ряд.101-120 в тому числі:    

Рядок 101 «Дохід за програмою медичних гарантій НСЗУ» - у IV-му кварталі до 

фінансовано 30 грудня 2020року по пакету 31 «Стаціонарна  допомога пацієнтам з гострою 

респіраторною  хворобою covid-19 спричиненою короно вірусом sars-cov-2» на 3 538 

034,95грн. 

Рядок 120 «Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами» -  у 1- му кварталі 2020р. 

направлено 1295,90 грн. для придбання тест смужок.                              

Рядок 500 «Дохід від інвестиційної діяльності». Виділена субвенція з державного бюджету 

на забезпечення подачею кисню з державного фонду закладів охорони здоров’я зг. Постанови 

№923 у розмірі 200 000,00 грн. для придбання кисневих консентраторів та 543 598,00грн. 

безповоротна фінансова допомога в натуральній формі ( концентратори кисневі 13-шт. 

благодійна допомога ОДА в Івано-Франківської обл..) 

Рядок 600 "Дохід від інших надходжень» - 69 382,18 грн. 

- 200,00 грн. - відсотки від депозиту; 

- 69 182,18,00 грн.  безповоротна фінансова допомога в натуральній формі. 

Доходи становлять 4 352 311,03 грн. 

 

Зміни до витратної частини фінансового плану на 2020 рік : 

 

Рядок 130 “Собівартість реалізованої продукції» – 3 538 034,95грн. 

( сума рядків 140+150+160+170+180+190+200+210+220+230) в т. ч.: 

 рядок 144  – 1 561 195,96грн. на придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів   

за кошти НСЗУ; 

 рядок 170  -  1 621 038,99 грн. доплата до заробітної плати працівникам зайнятим 

пацієнтам з гострою респіраторною у хворобою covid-19 спричиненою короно вірусом 

sars-cov-2 за кошти НСЗУ;   

 рядок 180 – 355 800,00грн.  нарахуванням на заробітну плату (кошти НСЗУ) . 

 рядок 190  - 1295,90 грн.  придбання тест смужок.                              

Рядок 510 «Капітальні інвестиції» (сума р.512:517) 743 598,00грн. в т.ч.: 

 рядок 512 – 200 000,00 грн. - Придбання кисневих консентраторів –  інша субвенція з 

державного бюджету на забезпечення подачею кисню з державного фонду закладів 

охорони здоров’я зг. Постанови №923; 

 рядок 517 -  543 598,00грн. - безповоротна фінансова допомога в натуральній формі          



 

( концентратори кисневі 13-шт. благодійна допомога ОДА в Івано-Франківської обл.). 

Рядок 620 «Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями» (сума р. 621:633) в т.ч.: 

  рядок 631 засоби індивідуального захисту – 12 330,00грн. ( благодійна допомога ОДА в 

Івано-Франківської обл..); 

 рядок 632 медикаменти та перев’язувальні матеріали ( благодійна допомога ) – 

42 781,18грн.; 

 рядок 633 матеріали (благодійна допомога) – 14 271,00грн. 

 

Витрати – 4 352 311,03 грн. 
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