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Пояснювальна записка
до Зміненого  Фінансового плану на  2020 року 

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. 

Фінансовий  план відповідає статутній діяльності закладу охорони здоров’я.
  
 Фінансовий  план  на 2020 рік  розроблявся  у  листопаді  2019 року  та  був

затверджений рішенням сесії Теребовлянської районної ради  № 863 від 20.12.2019
року. З моменту затвердження відбувся ряд об’єктивних змін в умовах діяльності
підприємства,  які  потребують  відображення  у  фінансовому  плані  на  2020 рік.
Рішеннями сесії Теребовлянської районної ради № 1048 від 03.12.2020 року  були
додані  кошти  на  поточні  витрати  та  відшкодування  інсулінів  для  хворих  на
цукровий діабет . Підписана додаткова угода до договору №3674-Е920-Р000  «Про
медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій» .

 
 Зведені показники проєкту змін до фінплану на 2020 р наведено у таблиці :

тис.грн

Показники
Код

рядка
Факт

минулого
року(4кв.)

Плановий рік Скоригований
плановий рік

Відхилення
(+;-)

1 2 3 4 5 6

Надходження  (доходи)
відповідно  до
укладеного  договору  з
Національною
службою  здоров’я
України 

1100 х 41194,4 46151,1 +4956,7

Надходження  (доходи)
за  рахунок  місцевих
бюджетів  в  тому
числі:

1200 36694,40 14828,3 15213,9 +385,6

mailto:tersrl@ukr.net


-медичної субвенції 1210 33077,4 10403,4 10803,4 +400,0
-за програмами 1211
-за договорами (трансферти) 1212 3617,00 4424,9 4410,5 -14,4
-інші 1213
Інші надходження (доходи),
в тому числі:

1400 1922,5 2787,8 2787,8 -

Плата  за  послуги  ,  що
надаються згідно з основною
діяльністю

1410 349,10 912,1 912,1 -

Надходження від додаткової
господарської діяльності 

1420 х х х х

Плата за оренду майна 1430 22,90 28,00 28,0 -
Надходження  від  реалізації
майна 

1440

Благодійні  внески  ,  гранти
та дарунки 

1450 555,40 60,0 60,0 -

Готівкові благодійні внески 1460 9995,10 1787,7 1787,7 -
депозити 1470
інші 1480

Усього
надходження(доходи)

1500 38616,90 58810,5 64152,8 +5342,3

   

Показники
Код

рядка
Факт

минулого
року(4кв.)

Плановий рік Скоригований
плановий рік

Відхилення
(+;-)

1 2 3 4 5 6

Видатки  за  рахунок
надходжень)
відповідно  до
укладеного  договору  з
Національною
службою  здоров’я
України в тому числі :

2100 Х 41194,4 46151,1 +4956,7

олата праці 2111 Х 25200,0 26849,7 +1649,7
нарахування на оплату праці 2112 Х 5521,4 5798,9 +277,5
Інші поточні видатки 2122 Х 7423,0 9602,5 +2179,5
Капітальні видатки 2130 х 3050,0 3900,0 +850,0

Видатки   за  рахунок
коштів  місцевого
бюджету   в  тому
числі:

2200 36694,40 14828,3 15213,9 +385,6

олата праці 2211 24850,80 6729,6 6805,4 +75,8
нарахування на оплату праці 2212 5260,10 1421,6 1438,3 +16,7
Оплата  комунальних  послуг
та енергоносіїв

2218 1810,00 1346,0 1618,6 +272,6

Інші поточні видатки 2228 3958,60 3937,3 3957,8 +20,5

Капітальні видатки 2230 814,90 1393,8 1393,8 -
Видатки  за  рахунок  інших
надходжень , в тому числі:

1922,50 2787,8 2787,80 -

-поточні видатки 2400 1714,20 1008,9 1008,9 -
олата праці 2411 30,0 30,0 -
нарахування на оплату праці 2412 6,60 6,60 -
Оплата  комунальних  послуг
та енергоносіїв

2418 16,8 16,8 -

Інші поточні видатки 2423 1714,20 2143,3 2143,3 -
Капітальні видатки 2430 208,30 591,10 591,1 -



Усього видатки: 2500 38616,90 58810,5 64152,8 +5342,3

Статутний  капітал  підприємства  складає  1  000,0  гривень.  На  момент  складання
фінансового  плану  на  2020  рік  судові  справи  майнового  характеру  та  прострочені
зобов`язання відсутні.

Директор КНП ТРР «ТЦРЛ»                 ___________                     Михайло Никеруй

Головний бухгалтер                                ____________                    Ганна Шелепило 


