
 
 

Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення Бурштинської міської  ради 

“Про затвердження  фінансового плану підприємства із змінами №4  

  на 2021 рік”  

Комунального некомерційного підприємства «БУРШТИНСЬКА  

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» Бурштинської міської ради Івано-

Франківської області. 

 

        Фінансовий план підприємства на 2021 рік КНП "БУРШТИНСЬКА  ЦЕНТРАЛЬНА  

МІСЬКА ЛІКАРНЯ"  розроблений на основі Статуту підприємства, затвердженого рішенням 
Бурштинської міської ради від 26 травня 2021року № 21/12-21 та відповідних законодавчих 

актів в галузі охорони здоров’я. Внесені зміни згідно затвердженого рішення міської ради від 
23.12.2021року №10/3-20 «Про бюджет Бурштинської територіальної громади на 2021рік», 
згідно рішення «Про Перелік природоохоронних заходів з місцевого фонду охорони 

навколишнього природного середовища по Бурштинській міській раді» від 02.03.2021року 
№21/9-21, згідно рішення №02/9-21 від 02.03.2021року «Про внесення змін до бюджету 

Бурштинської міської територіальної громади на 2021рік.» та згідно укладених договорів із 
Національної служби здоров’я України. 
 

         Джерелами доходів підприємства є: 
 
1. Фінансування  з Національної служби здоров’я України згідно договору № 3801-Е-421-

РООО, Договору №4194-Е920-Р000/02, Договору №3677-Е 920 –Р000/06 та Договору № 

4914-E521-P000, 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 із змінами на 2021рік 

Рядок 100 “Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” 54874,5 тис. 

грн. в тому числі: І квартал – 17307,2тис. грн.; ІІ квартал – 19526,1тис. грн.; ІІІ квартал – 

7784,2тис. грн. ; ІV квартал – 10257,0 тис. грн.. 

 

ряд.101.  запланований дохід від надходження коштів за договором  НСЗУ –45893,3 

тис. грн.  

 пакети послуг – 21452,6грн 

 ковід 31пакет – 22603,2 тис. грн.; 

 610 постанова 33пакет – 1837,5тис. грн. 

В т.ч.  : І квартал – 11896,9тис. грн.; ІІ квартал – 18766,6тис. грн.; ІІІ квартал – 

7239,9тис. грн. ; ІV квартал -7989,9 тис. грн.. 

ряд.102. Дохід від надходження коштів зг. договору ОДА (оплата праці Інтернам)-

29,9тис.грн.- ІV квартал. 

ряд.110.  Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами – 8951,3 тис. грн. в т.ч..: І 

квартал – 5410,3тис. грн.; ІІ квартал – 759,5тис. грн.; ІІІ квартал – 544,3тис. грн. ; ІV квартал -

2237,2 тис. грн.. 



 

ряд.112. програма «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» - 2132,7 тис. 

грн. (в тому числі  ряд. 112,1. Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1725,6тис. грн..) в т.ч. : 

 І квартал – 1213,4тис. грн.; ІІ квартал – 413,4тис. грн.; ІІІ квартал – 273,8тис. грн. ; ІV квартал 

-232,1 тис. грн.. 

ряд.113.  програма централізовані заходи боротьби з туберкульозом –4,4 тис. грн.-1 квартал.; 

ряд.114. програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 0,0 тис. грн.; 

ряд.115. інші програми та заходи у сфері Охорони здоров"я Комплексна програма «Здоров’я 

населення Бурштинської ОТГ 2021-2025р.р. –  1775,5 тис. грн. в т.ч.: І квартал –1391,9тис. 

грн.; ІІ квартал – 114,0тис. грн.; ІІІ квартал – 123,5тис. грн. ; ІV квартал -146,1 тис. грн.. в т.ч..: 

 ряд.115.1.Капітальний ремонт приміщення приймального відділення КНП»БУРШТИНСЬКА 

ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» -550,0тис.грн в т.ч.- влаштування захисту від 

променевого навантаження на пацієнта в рентгенкабінеті- 300,0тис.грн.,-влаштування системи 

вентиляції-250,0тис. грн.-1 квартал; 

 ряд.115.1.придбання основного капіталу-110,0тис.грн (персональні компютери-8шт.)-1 кварт.; 

ряд. 116. дохід – інша субвенція – 479,3тис.грн. в тому числі: 

ряд.116.1. реконструкція пологового відділення КНП «Бурштинська центральна міська лікарня» - 

229,4тис.грн.;-1 квартал; 

ряд.116,2. капітальний ремонт приміщення пологового відділення КНП «Бурштинська центральна 

міська лікарня» - 200,0тис.грн.; 1 квартал; 

ряд.116.3.придбання конструкцій та конструкційних матеріалів -49,9тис.грн.(металопластикові 

штульпові вхідні дверні системи-3шт. для пологового відділення)- ІV квартал 

ряд117. реконструкція каналізаційної мережі(екологічні кошти).-384,7тис.грн. в т.ч. : 

 І квартал – 298,0тис. грн.; ІІ квартал – 69,1тис. грн.; ІV квартал -17,6 тис. грн.. 

ряд.118.субвенція державного бюджету місцевим бюджетам на здійсненнязаходів щодо 

соціально-економічного розвитку окремих територій-2101,5тис.грн.в т.числі: 

ряд.118.1. придбання основного капіталу-2010,0тис.грн.  в т. ч: 

ІІ квартал – 163,0тис.грн.. грн.; ІІІ квартал – 147,0тис. грн. ;(монітори  пацієнта2шт.,насоси  

шприцеві-6 шт.),ІV квартал -1700,0 тис. грн..(система ультразвукова діагностична-1 шт.) 

ряд.118.2.реконструкція каналізаційних мереж і споруд-91,5.тис.грн. ІV квартал; 

ряд.119.субвенція з державного бюджету на забезпечення введення в експлуатацію всіх 

елементів системи цетралізованої подачі кисню у закладах охорони здоров»я.які надають 

стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVID-

19.спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2.до 31 грудня 2021року.-2073,2тис.грн. в т. ч. 

ряд.119,1 реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень(анестизіології з 

палатами інтенсивної терапії,хірургічного,пологового та терапевтичного) КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»-2073,2тис.грн. 1квартал; 

 

Рядок 290 “ Інші доходи від операційної діяльності” -  1069,3тис. грн. в т.ч. : І квартал – 

180,8тис. грн.; ІІ квартал – 245,0тис. грн.; ІІІ квартал – 257,9тис. грн. ; ІV квартал – 385,6 

тис. грн.. в т.ч.: 

ряд. 291. дохід від оренди – 17,4 тис. грн.; І квартал –5,0тис. грн.; ІІ квартал – 5,0тис. грн.; ІІІ 

квартал – 5,0тис. грн. ; ІV квартал -2,4 тис. грн.. 

ряд. 292. дохід від надання медичних послуг – 846,5тис. грн. І квартал – 158,3тис. грн.; ІІ 

квартал – 182,8тис. грн.; ІІІ квартал – 233,1тис. грн. ; ІV квартал -272,3 тис. грн.. 



 

 

ряд.293.дохід від відшкодування компослуг орендарями205,4тис.грн. І квартал –17,5тис. грн.; 

ІІ квартал –57,2тис. грн.; ІІІ квартал – 19,8тис. грн. ; ІV квартал -110,9 тис. грн.. 

 

Рядок 500 “ Дохід інвестиційної діяльності ” – 24267,5 тис. грн.. в т.ч. : 

ряд. 501. доходи від благодійної допомоги капітальних інвестицій -24267,5тис.грн. І квартал – 

21869,0тис. грн.; ІІ квартал – 2220,0тис. грн.; ІІІ квартал – 177,5тис. грн. ; ІV квартал -1,0 тис. 

грн; 

Рядок 502. Амортизація -   2519,8 тис. грн. І квартал – 70,6тис. грн.; ІІ квартал – 95,0тис. грн.; 

ІІІ квартал – 90,0тис. грн. ; ІV квартал -2264,2 тис. грн.. 

Рядок 600 “Доходи від фінансової діяльності” – 2503,8 тис. грн.. І квартал – 546,8тис. грн.; 

ІІ квартал –423,4тис. грн.; ІІІ квартал –79,8тис. грн. ; ІV квартал -1453,8 тис. грн.. в т.ч.: 

 ряд.603.  відсотки від депозиту – 4,6 тис. грн. І квартал; 

 ряд.611. безповоротна фінансова допомога в натуральній формі – 2499,2тис.грн. І квартал – 

542,2тис. грн.; ІІ квартал – 423,4тис. грн.; ІІІ квартал – 79,8тис. грн. ; ІV квартал -1453,8 тис. 

грн.. 

  

Разом заплановано доходу:  85234,9 тис. грн. 

ряд.100+ ряд.290+ ряд.500+ряд.600  

 

План витрат  підприємства із змінами на 2021рік. 

 

Рядок 120 Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)”– 54874,5 тис. грн. 

І квартал –17307,2тис. грн.; ІІ квартал – 19526,1тис. грн.; ІІІ квартал –7784,2тис. грн. ; ІV 

квартал -10257,0 тис. грн.. 

ряд.130. Витрати за рахунок надходжень відповідно до укладених договорів НСЗУ та ОДА –

45923,2 тис. грн. (НСЗУ-45893,3тис.грн.,ОДА-29,9тис.грн.)в т.ч.: 

ряд.131. оплата праці – 29905,1тис.грн.( в тому числі виплата відпусток медичним 

працівникам, які були задіяні у медичних командах при боротьбі із гострою респіраторною 

хворобою Covid-19. План витрат розрахований за рахунок коштів п.31 Стаціонарна  допомога 

пацієнтам з гострою респіраторною  хворобою covid-19 спричиненою короновірусом sars-cov-

2 згідно договору НСЗУ); 

ряд.132. нарахування на заробітну плату ЄСВ – 6155,8тис.грн.; 

ряд.133. предмети, матеріали інвентар – 51,2 тис. грн..; 

ряд.134. паливо мастильні матеріали – 8,4тис.грн.; 

ряд.135. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 8201,6тис.грн.; 

ряд.136. продукти харчування – 309,7 тис.грн.; 

ряд.137. витрати на службові відрядження -5,0 тис. грн.; 

ряд.140. плата інших послуг (крім комунальних) – 222,5тис.грн.в т.ч.: 

 ряд.141. послуги з оренди кисневих балонів – 31,7 тис. грн.; 

 ряд.142. послуги з охорони – 7,6тис.грн.; 

 ряд.143. послуги зв’язку – 6,2тис. грн.; 



 

 ряд.144. технічне обслуговування мед. обладнання – 47,7тис.грн.; 

 ряд.145. технічне обслуговування ліфта – 15,8 тис. грн.; 

 ряд.146. утилізація медичних відходів – 39,9 тис. грн.; 

 ряд.147. інші поточні видатки(послуги банку , переоформл. ліцензії,експертн.висновок) – 

48,9,0тис.грн.; 

 ряд.148. поточний ремонт приміщеньтерапевтичного відділ. – 24,7тис. грн.. 

 

ряд. 150. Капітальні інвестиції – 1063,9тис.грн. у тому числі: І квартал – 17,4тис. грн.; ІІ 

квартал – 1046,5тис. грн.. 

- ряд.151. придбання (виготовлення) основних засобів – 1049,1тис.грн.; термоконтейнер 

медичний – 6.6тис.грн., аналізатор імунофлуоресцентний – 55,5тис.грн., апарат ШВЛ-

779,0тис.грн., монітор пацієнта 3шт. – 127,1тис.грн., насос шприцевий – 43.2тис.грн., 

насос для ентерального харчування – 37,7тис.грн. 

- ряд.152. придбання (виготовлення) інших необоротних матеріалів активів – 14,8тис.грн. 

опромінювачі  бактерицидні 10шт. -10.9тис.грн, трубка силіконова – 0,8тис.грн., 

пульсоксиметри 10шт. – 3.1тис.грн. 

 

Рядок 160.Амортизація-387,7 тис.грн ІV квартал. 

 

ряд.170 Витрати за рахунок коштів бюджету міста, цільових програм –8951,3 тис. грн. в 

т.ч.: І квартал – 5410,3тис. грн.; ІІ квартал – 759,5тис. грн.; ІІІ квартал – 544,3тис. грн. ; ІV 

квартал -2237,2 тис. грн.. 

ряд. 171. оплата праці – 364,7 тис. грн.; 

ряд. 172. відрахування на соціальні заходи ЄСВ – 24,3тис.грн.; 

ряд. 173. предмети, матеріали, інвентар – 10,8 тис. грн..( тканина на простинні - 0,8тис.грн.  

рукава пожежні –10,0тис.грн. ); 

ряд. 174. ремонт та запчастини до транспортних засобів –0,0тис.грн.; 

ряд. 175. друкована продукція – 8,8 тис. грн.; 

ряд.176. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 428,6тис.грн.;  

ряд. 177. продукти харчування – 18,1тис.грн. 

ряд.180. Витрати на комунальні послуги та енергоносії,- 1725,6тис. грн.. в т.ч.: І квартал – 

817,7тис. грн.; ІІ квартал – 413,3тис. грн.; ІІІ квартал – 273,8тис. грн. ; ІV квартал -220,7 тис. 

грн.. в т.ч.: 

ряд. 181 . витрати на електроенергію – 464,1 тис. грн.; 

ряд. 182. витрати на водопостачання та водовідведення – 309,8тис. грн.; 

ряд. 183. витрати на природній газ – 70,4 тис. грн.; 

ряд. 184. витрати на теплопостачання  - 818,4 тис. грн.; 

ряд. 185. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів – 62,9 тис. грн..  

 

ряд. 190. Виплати  пільгових пенсій – 107,9 тис. грн.; 

ряд. 200. Інші витрати населенню - пільгові рецепти – 189,9 тис. грн.; 

ряд. 210. Програми централізовані заходи боротьби з туберкульозом – 4,4 тис. грн.; 

ряд 220. Програма централізовані заходи профілактики Віл – інфекції СНІДу – 0,0 тис. грн. 



 

ряд.230. Інші витрати  – 358,8 тис. грн. в т.ч.: 

ряд. 231. витрати на супровід програмного забезпечення – 168,0 тис. грн.. (інформаційна 

система Helsi) 

ряд. 232. витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому стані (проведення 

ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) – 163,3тис. грн.. (дозиметричний 

контроль, Ескулап технічне обслуговування обладнання) 

ряд.233. страхування медпрацівників ,які надають стаціонарну медичну допомогу пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою COVID-19.спричиненою коронавірусом SARS-CoV--

27,2тис.грн.; 

ряд. 240. Капітальні інвестиції  – 5709,7 тис. грн. у т.ч. : 

ряд. 242.  придбання (виготовлення) основних засобів  – 2180,9тис. грн..; 

ряд. 246. реконструкція приміщень-320,9 тис.грн. в т.ч. пологового відділення 

229,4тис.грн.;реконструкція каналіз. мереж-91,5тис.грн  

ряд. 247. капітальний ремонт приміщень-750,0тис.грн. в т.ч. пологового відділення – 

200,0тис.грн..,влаштування захисту від променевого навантаження рентг каб.-

300,0тис.грн,влаштування системи вентиляції прийм. відділення-250тис. грн. 

ряд. 248.  реконструкція каналізаційної мережі(екологічні кошти) – 384,7,0тис.грн.; 

ряд.249. реконструкція системи постачання медичного кисню для відділень(анестизіології з 

палатами інтенсивної терапії,хірургічного,пологового та терапевтичного) КНП 

«БУРШТИНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ»-2073,2тис.грн. 1квартал; 

 

Рядок 250.Амортизація-1326,5 тис.грн ІV квартал. 

 

Рядок 300. “Інші витрати від операційної діяльності”– 1069,3 тис. грн. в т.ч.: І квартал – 

180,8тис. грн.; ІІ квартал – 245,0тис. грн.; ІІІ квартал – 257,9тис. грн. ; ІV квартал – 385,6тис. 

грн.. в т.ч.: 

ряд.301. витрати на оплату праці – 251,2 тис. грн.; 

ряд.302. відрахування на соц..заходи, ЄСВ – 61,1 тис. грн.; 

ряд. 304. послуги охорони –9,1 тис. грн..; 

ряд.305. витрати на паливо мастильні – 70,1 тис. грн..; 

ряд. 306. предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 76,3 тис. грн.; 

ряд. 307. медикаменти та перев’язувальні матеріали – 12,5 тис. грн.; 

ряд. 308. продукти харчування – 76,5 тис. грн.; 

ряд. 309. витрати на обслуговування  обладнання, мед апаратури, оргтехніки – 70,5 тис. грн..; 

ряд. 310. послуги користування інтернетом – 12,5 тис. грн..; 

ряд. 311. технічне обслуговування ліфтів , зв’язку – 20,5 тис. грн..; 

ряд. 312. витрати на придбання та супровід програмного забезпечення –45,2 тис. грн..; 

ряд. 313.послуги по проведенні проф.дез робіт –12,9 тис. грн..; 

ряд. 314. метрологічна повірка,атестація робочих місць – 9,5 тис. грн..; 

ряд. 315. інші поточні видатки(послуги банку,оплата ПДВ – 136,0 тис. грн.. 

ряд.316. Витрати на комунальні послуги та енергоносії,- 205,4тис.грн в т.ч. 

ряд. 317 . витрати на електроенергію – 62,5 тис. грн.; 

ряд. 318. витрати на водопостачання та водовідведення – 32,1тис. грн.; 



 

ряд. 319. витрати на теплопостачання  - 110,3 тис. грн.; 

ряд. 320. витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів –0,5 тис. грн..  

 

Рядок 510 “ Капітальні інвестиційної  ” – 24267,5 тис. грн.. в т.ч. : 

ряд. 517. благодійної допомоги капітальних інвестицій -24267,5 тис. грн..; 

Рядок 520. « Амортизація» -   805,6 тис. грн.. .: І квартал – 70,6тис. грн.; ІІ квартал – 95,0тис. 

грн.; ІІІ квартал – 90,0тис. грн. ; ІV квартал – 550,0тис.грн.. 

Рядок 620 “ Видатки  від фінансової діяльності ” та безповоротна фінансова допомога в 

натуральній формі-  2503,8 тис. грн. .: І квартал –546,8тис. грн.; ІІ квартал – 423,4тис. грн.; 

ІІІ квартал – 79,84,0тис. грн. ; ІV квартал – 1453,8тис.грн. в т.ч.: 

ряд. 631. засоби індивідуального захисту – 1505,7 тис. грн..; 

ряд. 632. дезинфікуючі засоби –17,4 тис. грн..; 

ряд. 633. медикаменти та перев. матеріали – 966,9 тис. грн.. 

ряд. 634. продукти харчування – 13,8 тис. грн.. 

 

Разом запланованих витрат ЗА 2021РІК: – 85234,9тис. грн.. 

(ряд.120+ряд.160+ряд.250+ряд.300+ряд.510+ РЯД 520+ряд.620) 

 

Директор  

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


