
 

 
Пояснювальна записка 

до проекту рішення Бурштинської міської  ради 

“Про затвердження звіту  до фінансового плану  за рік 2020 року”  

Комунального некомерційного підприємства «Бурштинська центральна міська 

лікарня» Бурштинської міської ради Івано-Франківської області 

           
Фінансовий звіт КНП "Бурштинська центральна міська лікарня" за  2020 рік 

розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням Бурштинської 

міської ради від 29 травня 2020року № 09/95-20 та відповідних законодавчих актів в 

галузі охорони здоров"я.  

         Джерелами доходів підприємства є: 

1. Фінансування  з Національної служби здоров’я України згідно договору № 0710-Е-

420-РООО що діє на підставі Положення про Національну службу здоров’я України, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017року №110. 

2.Фінансування з місцевого бюджету. 

3.Власні надходження  підприємства. 

4. Благодійні надходження. 

 

План Доходів  підприємства на 2020рік 

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” 45468909,50 

грн. в тому числі: 

ряд.101.   Кошти  за програмою медичних гарантій  НСЗУ – 34 971 336,83  грн.  направлено на: 

 оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичному персоналу-25 271 414,92 грн; 

 оплату праці з нарахуваннями ЄСВ адмін.-господарському персоналу-2 863 017,10грн.; 

  медикаменти та перев’язувальні матеріали. медінструментарій- 6 309 256,81 грн.; 

  предмети, обладнання та інвентар -105 000,00 грн.; 

  продукти харчування – 360 000,00грн.; 

 інші послу (монтаж кисневої мережі, банківські послуги) – 62 648,00грн.. 

 

 ряд.102. Кошти субвенції з державного бюджету  на здійснення підтримки окремих закладів  

та заходів у системі охорони здоров’я - 55 811,00 грн. направлено на оплату праці з 

нарахуванням ЄСВ медичного персоналу (доплата Covid-19);  

ряд.103.   Кошти субвенції з державного бюджету   на забезпечення подачею киснем ліжкового 

фонду закладів охорони здоров’я – 535 000,00  грн. направлено на виготовлення кошторисної 

документації проекту по об’єкту реконструкції системи постачання медичного кисню для 

відділення (анестизівології з  палатами інтенсивної терапії, хірургічного, полового та 

терапевтичного); 

 ряд.104. Кошти медичної субвенції з державного бюджету  закладам  охорони здоров’я – 

3 032 300,00 грн. на оплату праці працівників закладу; 

ряд. 105. Кошти субвенції інших бюджетів  - 122 851,00грн. на ремонт приміщень: 

 субвенція- 30000 грн- кошти громади с. Дем’янів – поточний ремонт системи опалення 

корпусу станції швидкої допомоги; 

 92851 грн-  кошти громади с. Бовшів – поточний ремонт моргу.                                                        

 



 

ряд. 110. Дохід  з місцевого бюджету цільового фінансування - 6 732 671,51 грн. -  на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів,робіт, послуг; 

 

ряд.112. Дохід з місцевого бюджету  за цільовими програмами – 18 939,15  грн. в тому числі: 

 програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 7447,20грн.; 

 програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 5647,95грн.; 

 інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я – 5844,00грн. 

 

Рядок 290 ““Інші доходи від операційної діяльності,.”-  950 000,00 грн. в т.ч.: 

      - дохід від оренди – 20 000,00 грн. 

       - дохід від надання медичних послуг – 930 000.грн. 

 
Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності.”-  8  074 540,20 грн. 

Придбання капітальних інвестицій за кошти місцевого бюджету – 5 098 447,20грн. та 

безповоротна фінансова допомога у натуральній формі по капітальних інвестиціях 

2 976 093,00грн. 

Рядок 503 «Амортизація» - 620 000,00грн. 

 

Рядок 600 Доходи від фінансової діяльності:- 699 410,83 грн в т.ч.: 

ряд. 603.  Відсотки від депозиту – 12 795грн; 

ряд. 611. Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі –676 140,18грн; 

ряд. 612 . Благодійні внески перераховані на рахунок в банку – 10 475,65грн; 

 

 

Разом заплановано доходу : ряд. 100+ряд.290+ряд.500 + ряд.503+ряд.600  -       

55 812 860,52грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Витрати  підприємства за 2020рік 

Касові видатки  

 

Рядок 100. Видатки від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) - касові видатки 

(стовб.5) – 36 531 604,60 грн..  – фактичні видатки( стовб.6) 40 342 101,70 тис. грн.   

Борг по підприємству станом на 31.12.20року  – 3 810 497,17грн  у тому числі: 

Кошти НСЗУ  - 3 255 574,60грн.в т. ч.  

- на  доплати до з/п з нарахуванням ЄСВ (COVID-19) – 1 578 155,52 грн.; 

- медикаменти – 1 657 093,00грн.( неможливо здійснити платежі в останній день року, 

оплачено в січні 2021р.); 

- продукти харчування – 20 326,08грн. 

Кошти місцевого бюджету –  554 922,57грн. в т. ч. : 

- на оплату заробітної плати з нарахуваннями 389 000,00грн.; 

- матеріали , обладнання інвентар - 25 651,90грн.; 

- медикаменти ( інсуліни) – 2 844,00грн; 

- продукти харчування – 18 108,24грн.; 

- оплату послуг крім комунальних – 45 779,68грн.; 

- оплата комунальних послуг (вода та водовідведення , вивіз сміття) – 59 380,38грн.; 

- інші виплати населенню( пільгові рецепти) – 14 158,37грн. 

Видатки за кошти  НСЗУ: 

Ряд.101 Касові видатки за програмою медичних гарантій НСЗУ – 27 304 103,41грн. в т.ч.: 

ряд 101,1. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного персоналу-

21 329 671,40грн.; 

ряд.101,2. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ адміністративно-господарського  

персоналу - фактичні видатки – 2 640 520,00грн.; 

ряд 101,3. Предмети матеріали обладнання та інвентар – 11 282,00грн. 

 придбання штативів (інфузій) ШДВ; 

ряд 101,4.Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 3 205 804,04грн.; 

ряд 101,5. Продукти харчування – 54 178,05грн.; 

ряд 101,6. Інші послуги(монтаж кисневої мережі . банківські послуги) – 62 647,92грн. 

 31 200грн. послуги з монтажу кисневої рампи; 

 24600грн. доступ до онлайнсервісу,електронні особові ключі; 

 6847,92грн. послуги банку. 

Ряд102; 102,1. Кошти субвенції на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 

системі охорони здоров’я – 55 811,00грн. оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного 

персоналу (доплата COVID-19); 

Ряд 103;103,1. Кошти субвенції з державного бюджету -  на забезпечення подачею киснем 

ліжкового фонду закладів охорони здоров’я – 103 856,00  грн. направлено на виготовлення 

кошторисної документації проекту по об’єкту реконструкції системи постачання медичного 

кисню для відділення ( анестизіології з  палатами інтенсивної терапії, хірургічного, полового 

та терапевтичного); 

 Ряд.104;104,1. Кошти медичної субвенції з державного бюджету  закладам  охорони 



 

здоров’я – 3 032 300,00 грн. на оплату праці працівників закладу; 

Ряд.105;105,1. Кошти субвенції інших бюджетів  - 79811грн. на ремонт приміщення моргу : 

 78096,00грн. поточний ремонт моргу який знаходиться на території КНП «Бурштинська 

центральна міська лікарня» за рахунок субвенції «кошти громади с. Бовшів»; 

 1715,00 грн. технічний нагляд. 

 

Кошти місцевого бюджету  

Рядок 130 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”  –   касові видатки 

( стовб.5) – 6 575 723,22грн.  

Ряд.140. Витрати на послуги, матеріали, сировину - касові видатки( стовб.5) – 786 882,96грн. 

в т.ч.: 

Ряд141. Медикаменти та перев’язувальні матеріали - 495 273,50грн.; 

Ряд.142. Продукти харчування – 148 401,36грн.; 

Ряд. 143. Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 143 208,10грн.: 

 Паливо мастильні - 118362,00грн; 

 Запчастини до автомобіля - 3443,20грн; 

 Канцтовари – 10126,90грн; 

 Миючі  - 2900,00грн.; 

 Друкована продукція – 4940,00грн.; 

 Сантехнічні запчастини – 3436,00грн. 

 

Ряд.160 Витрати на комунальні послуги - касові видатки ( стовб.5) – 1 163 755,39грн.   в т.ч.: 

Ряд.161 . Витрати на електроенергію – 310 936,64грн.; 

Ряд. 162. Витрати на водопостачання та водовідведення – 179 844,95грн.; 

Ряд. 163. Витрати на природній газ – 29 901,94грн.; 

Пряд.165. Витрати на теплопостачання  - 614 446,46грн.; 

Ряд.165. Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 28 625,40грн..  

 

Ряд.170. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ медичного персоналу - видатки-

касові видатки – 811 579,01грн.( кошти місцевого бюджету). 

Ряд.180. Виплати  на соціальне забезпечення касові видатки – 214 456,82грн. в т.ч.: 

 Ряд.181. Виплати  пільгових пенсій – 107 587,72грн.; 

 Ряд.182. Відшкодування вартості безкоштовних рецептів – 106 869, 10грн. 

Ряд.190. Витрати на виконання цільових програм – 16 095,15грн.: 

 програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 7447,20грн.; 

 програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 5647,95грн.; 

 інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я – 5844,00грн. 

 

Ряд 200. Витрати для підтримки об’єкта в робочому стані – 14 117,00грн. – технічне 

обслуговування ренгенапарату. 

 

Рядок 210 “Амортизація» - касові видатки - 511 000,00грн. 



 

 

Рядок.230 Адміністративні витрати - касові видатки( стовб.5) -2 948 836,89.грн. в т. ч.: 

 Ряд.231. витрати на канцтовари, офісне приладдя.. – 10 000,00грн.; 

 Ряд.232. витрати на страхові послуги – 27 000,00грн.; 

 Ряд.234.витрати підвищення кваліфікації працівників, відрядження – 21 180,00грн.; 

 Ряд.235. витрати на зв’язок та інтернет.. – 28 650,00грн. 

 Ряд.236. Витрати на оплату праці з нарахув. ЄСВ адм..господ. персоналу 

2 226 800,00грн. 

 Ряд.241. Витрати на поточний ремонт, обслуговування, тех..нагляд. –330356,89грн. в т. 

ч. с.: 

- 20250,00грн - технічний висновок щодо стану приміщень приймального відділення з 

можливістю влаштування комп’юторного томографа; 

- 49410,00грн - робочий проект по об’єкту «Капітальний ремонт приміщень приймального 

відділення КНП Бурштинська центральна міська лікарня» для влаштування 

комп’юторного томографа; 

- 9360,00грн - експертиза проекту «Капітальний ремонт приміщень приймального 

відділення КНП Бурштинська центральна міська лікарня» для влаштування 

комп’юторного томографа; 

- 59819,80грн. – послуги з монтажу кисневих магістралей ; 

- 19500,00грн - технічне обстеження стану будівель та виготовлення звіту з результатами 

технічного обстеження; 

- 110400,00грн - поточний ремонт моргу; 

- 1350,00грн – виготовлення кошторису для поточного ремонту моргу; 

- 2519,00грн – технічний нагляд на поточного ремонту моргу; 

- 14823,00грн – виготовлення кошторисної документації по проекту капітальний ремонт 

приймального приміщення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня»; 

- 6075,00грн – виконані роботи по технічному висновку щодо тех..стану приміщень 

приймального відділення.; 

- 36850,09грн – профілактика та технічне обслуговування газопроводів, кисневої мережі. 

 Ряд.242. Витрати на послуги по виготовленню ліцензії та ін… - 46 100,00грн.; 

 Ряд.243. Витрати на послуги з доставки кисню та ремонт кисневої мережі – 

17 000,00грн.; 

 Ряд.244. Послуги охорони – 9750,00грн.; 

 Ряд.245. Послуги по транспортуванні медиків – 232 000,00грн.; 

Рядок 250. Амортизація – 109 000,00грн. 

Власні надходження 

Залишок коштів на 1.01.2020року 214 405,64грн.  

Ряд. 300. “Інші витрати від операційної діяльності”– касові видатки ( стовб.5) – 

990 387,99грн.  

 надійшло коштів 781 738,09грн.   (відхилення від плану – 168 262,00грн. зменшення доходів в 

наслідок карантинних обмежень) фактичні видатки (стовб.6) – 1 008 817,66грн., борг 

18 429,66грн. ( медикаменти - хімреактиви). 



 

Ряд.301. Витрати на оплату праці з нарахуваннями ЄСВ - касові видатки – 245 205,89грн.; 

Ряд.302. Витрати на придбання матеріалів, обладнання та інвентар’я – 198 383,15грн.: 

 Будівельні та сантехнічні матеріали – 28750,74; 

 Кабель до принтера, тканина на простині – 22468,51; 

 Паливо мастильні – 20930,90грн; 

 Канцтовари – 5904,00грн; 

 Миючі – 1770,00грн; 

 Друкована продукція – 53981,50грн; 

 Запчастини до авто – 7838,50грн.; 

 Холодильник, монітор, стіл, - 26739,0грн; 

 Бланки медичні – 30000,00грн. 

Ряд.303. Витрати на придбання медикаментів та перев. матеріалів -  150 189,07грн.; 

Ряд.304. Продукти харчування – 64 635,65грн.; 

Ряд.305. Витрати інші послуги(крім комунальних   – 331 974,23грн. а саме: 

- Ряд.306. Послуги по обслуговуванні ліфта – 12 444,00грн.; 

- Ряд.307. Послуги по підведенню мережі інтернету -  53 038,50грн ; 

- Ряд.308. Витрати по проведенню профдезробіт – 8 910,00грн.; 

- Ряд.309. Витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 36 620,00грн.; 

- Ряд.310. Витрати на обслуговування медичної техніки ( ремонт апарату УЗД, 2-ох 

аналізаторів, лабораторного обладнання)  – 74 440,00грн.; 

- Ряд.311. Інші господарські витрати -146 521,73грн.: 

 експертиза – 24 794,00грн; 

 консультаційні послуги - 47197,0грн;  

 мед. скринінг-13935,18грн; 

 заправка катріджа, ремонт оргтехн. – 7850,00грн; 

 технічний ремонт медичного обладнання( ренгенобладнання , лабораторного 

обладнання) – 52745,56грн. 

  Рядок 510 “ Видатки  на капітальні інвестиції.”-  8 062 757,18грн. в т.ч.: 

            Кошти місцевого бюджету  

- Ряд. 512.Придбання (виготовлення) основних засобів – 3 872 986,98грн в т.ч. с.: 

- Набір діагностичного цистоскопу 118770,00грн.; 

- Автоматичний гематолог. аналізатор 353800,85грн.; 

- Відеогастроскоп 2197000грн.; 

- Набпівавтоматичний коагулятор СС4000 – 92449,07грн.; 

- Набпівавтоматичний аналізатор сечі  - 25850,13грн.; 

- Аналізатор електролітів – 126900,93грн.; 

- Набір діагностичного гістероскопа- 129978грн.; 

- Електрокардіографи 2 шт – 99800грн.; 

- Концентратор кисню 2 шт – 87812грн.; 

- Камера морозильна,стіл підіймальний гідравлічний – 121889грн.; 

- Придбання ком’юторної техніки - 19987,00грн.; 

- Кисневі концентратори 10шт – 498750,00грн. (субвеція держ.бюджету на забезпечення 

киснем ліжкового фонду закладу). 

- Ряд.515.Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних 

засобів – 263 677,20грн.– Виготовлення кошторисної документації, робочий проект, 



 

реконструкція приміщення приймального відділення під приміщення приймального 

відділення екстреної невідкладної медичної допомоги, по вул. Р. Шухевича 15, м. 

Бурштин. 

- Ряд.516. Капітальний ремонт медичного обладнання – 950 000,00грн. – капітальний 

ремонт з переведенням на цифрову технологію системи рентгенівської діагностики 

EVA YF 750; 

Благодійні надходження  

- Ряд.517.Безповоротна фінансова допомога в натуральній формі по капітальних 

інвестиціях – 2 976 093,00грн.: апаратів ШВЛ – 4шт, ліжок медичних -8шт, кисневий 

концентратор -14шт. 

 Рядок620  Витрати від фінансової діяльності: -  668 415,64грн. в т.ч.: 

- Ряд. 631.Засоби індивідуального захисту – 515 990,81грн.; 

- Ряд.632.Медикаменти та перев. матеріалів -138 153,83грн.; 

- Ряд.633. Придбання основних засобів  благодійна допомога: – 14 271,00грн.: 

 Холодильник Ardesto - 2 900,00грн. 

 Пральна машина – 5600грн. 

 Пульсоксиметр – 899грн. 

 Тонометри механічні – 4258,00грн. 

 Стетоскоп – 614,00грн. 

Разом  витрат : 

ряд.101+ряд.102+ряд.103+ряд104+ряд105+ряд.130+ряд.300+ряд.510+ряд.620: 

касові видатки (стовб.5) – 46 799 182,55.грн 

План на 2020рік становить 55 812 860,52грн. , касові видатки становлять 46 873 165,44грн.,  

Фактичні видатки становлять 50 702095,17грн. виникла заборгованість станом на 

31.12.20року у сумі : 3 828 926,73грн: 

Місцевий бюджет – 554 922,57грн. ( не до фінансування коштів з місцевого бюджету); 

НСЗУ - 3 255 574,60грн. (кошти надійшли 30.12.20року, неможливо здійснити платежі в 

останній день року, оплата проведена у січні 2021р); 

Власні надходження -18 429,88грн. (придбано хімреактиви для потреб лікувального закладу, 

оплата проведена у січні 2021р.). 

Надійшло коштів в грошовому еквіваленті: 

 з держ. бюджету – 34 971 336,83грн.  

 з місцевого бюджету – 14 314 165,40грн. 

власні надходження – 781 738,09грн 

Надійшло благодійної допомоги у натуральній формі : 3 644 508,64грн. 

- Придбання апаратів штучної вентиляції легень, концентраторів кисневих 

2 976 093,00грн. 

- Лікарські засоби та засобів індивідуального захисту – 668 415,64грн. 

 

Директор  

 КНП « Бурштинська центральна міська лікарня»                                        В.Є.Василик 


