УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
«ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ»
48100 Україна,Тернопільська обл.,м.Теребовля, вул.Січових Стрільців 25, тел. /факс(3551)2-16-61;2-16-09,2-17-91,
e-mail: tersrl@ukr.net , trbpol@ukr.net

«___»__________ № _____

Пояснювальна записка
до проекту Фінансового плану на 2020 рік
комунального некомерційного підприємства Теребовлянської районної ради
«Теребовлянська центральна районна лікарня».
Головним завданням Фінансового плану - забезпечення фінансової стійкості,
раціонального використання коштів, запобігання виникнення заборгованості. Відповідно
до затвердженого основного планового документу на 2020 рік КНП ТРР « Теребовлянська
ЦРЛ » отримує доходи і здійснює видатки.
Проект фінансового плану відповідає статутній діяльності закладу охорони
здоров’я.
Комунальне некомерційне підприємство Теребовлянської районної ради
«Теребовлянська центральна районна лікарня» є неприбутковим підприємством.
Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність , спрямовану на збереження
та зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без мети
одержання прибутку.
Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення в кількості 61 272
чоловіки.
Стаціонарне відділення установи розраховане на 147 ліжок , в тому числі
терапевтично-неврологічне відділення на 50 ліжок, дитяче відділення на 20 ліжок,
хірургічно - травматологічне відділення на 45 ліжок, акушерсько –гінекологічне відділення
на 17 ліжок , інфекційне відділення на 15 ліжок та денний стаціонар при поліклінічному
відділенні на 7 ліжок . В структурі установи є поліклінічне відділення планова потужність
якого 320 лікарських відвідувань в зміну .
За 2018 рік виконано 50 507 ліжко-днів звичайного стаціонару та 13121 ліжко-днів
денного. Виконано 270 515 лікарських відвідувань. За 10 місяців 2019 року виконано
41087 ліжко-днів звичайного стаціонару 9596 ліжко-днів денного. Виконано 141798
лікарських відвідувань.
КНП ТРР "Теребовлянська ЦРЛ» на 2020
рік планує отримати бюджетних
асигнувань в сумі 24658,42 тис.грн в тому числі: 8574,4 тис.грн з медичної
субвенції,14884,02 тис. грн. відповідно до укладеного договору з Національною службою
здоров’я України та 1200,0 тис.грн з місцевого бюджету.
Планується отримати інші надходження, що складають:
- рядок 1410 «Плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю»
становить 320,0 тис.грн;
- рядок 1430 «Плата за оренду плату » - 29,2 тис.грн;

- рядок 1450 «Благодійні внески» - 1280,0 тис.грн;

Всього дохідна частина становить 26287,62 тис.грн
Видатки установи складатимуться з:
Витрати на оплату праці – 18725,91 тис.грн
Нарахування на оплату праці – 4119,71 тис.грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1222,40 тис.грн.
Інші поточні витрати (медикаменти, продукти харчування, предмети, матеріали,
послуги)– 2139,6 тис.грн.
Капітальні видатки заплановані в сумі 80,0 тис. грн. за рахунок власних надходжень
Всього видатків 26287,62 тис. грн.
Більш детальна інформація про видатки підприємства наведена у розділах 4-6
Фінансового плану.
Відповідно до затвердженого штатного розпису підприємства штатна чисельність
КНП станом на 01.11.2019р. складає 403,75 штатних посад. Фактично зайнятих станом на
01.11.2019 р. 316,5 штатних посад.
Статутний капітал підприємства складає 1 000,0 гривень. На момент складання
фінансового плану судові справи майнового характеру та прострочені зобов`язання
відсутні.
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