УКРАЇНА
КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ТЕРЕБОВЛЯНСЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
«ТЕРЕБОВЛЯНСЬКА МІСЬКА 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 Фінансового звіту за 2 квартал 2021 року
комунального некомерційного підприємства Теребовлянської міської ради
«Теребовлянська міська лікарня».
1. Загальні відомості .
Комунальне некомерційне підприємство Теребовлянської міської ради
«Теребовлянська міська лікарня », (далі – Підприємство), створене на базі
майна спільної власності територіальних громад сіл , селищ, міста
Теребовлянського району в особі Теребовлянської районної ради і діє у
відповідності до Конституції України, законів України, Господарського
кодексу України, Цивільного кодексу України, наказів та інструкцій
Міністерства охорони здоров’я України та Статуту.
Комунальне некомерційне підприємство Теребовлянської міської
ради
«Теребовлянська міська лікарня » є неприбутковим підприємством, здійснює
господарську некомерційну діяльність , спрямовану на збереження та
зміцнення здоров’я населення та досягнення інших соціальних результатів без
мети одержання прибутку. Підприємство є закладом охорони здоров’я, що
надає послуги вторинної / спеціалізованої медичної допомоги будь-яким
особам в порядку та на умовах , встановлених законодавством України .
Комунальне некомерційне підприємство обслуговує населення району в
кількості 59996 чоловік. 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 2 квартал 20201 року виконано 14885 ліжко-день звичайного стаціонару
та 1446 ліжко-день денного. Виконано 36 845 лікарських відвідувань.
2. Формування дохідної частини звіту про виконання фінансового плану.
Основну дохідну частину фінансового звіту Підприємства складають
надходження за рахунок коштів згідно підписаних договорів з НСЗУ обсяг

яких за 2 квартал 2021 року становить 18212,4 тис. грн.
Надходження
коштів від місцевих бюджетів склали 707,2 тис .грн..
Інших доходів від операційної діяльності підприємство отримало в 2
кварталі 242,5 тис. грн.
За рахунок благодійних внесків підприємство отримало доходу в 2 кварталі
2021 року –416,1 тис. грн
3. Формування витратної частини звіту про виконання фінансового плану.
Витрати підприємства за 2 квартал 2021 року складають:
-Заробітна плата – 10022,7 тис. грн.;
-Нарахування на заробітну плату –2103,9 тис. грн.
Заробітна плата виплачена в повному обсязі . Заборгованості підприємство
перед працівниками немає.
-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 314,9 тис. грн.;
-Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 1162,9 тис. грн.;
-Продукти харчування – 159,1 тис. грн..;
-Оплата послуг (крім комунальних) – 318,2 тис. грн.;
-Інші операційні витрати – 0,5 тис. грн.
Разом: 14082,2 тис. грн.
-Капітальні інвестиції (придбання основних засобів) склали- 447,6 тис. грн.
Всього витрат: 14529,8 тис. грн.
Витрати підприємства за рахунок коштів місцевих бюджетів::
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 707,2 тис. грн..
Витрати підприємства за рахунок інших надходжень:
-Предмети, матеріали, обладнання та інвентар – 68,2 тис. грн.;
-Медикаменти та перев’язувальні матеріали – 483,5 тис. грн.;
продукти харчування -10,5тис.грн.
-Оплата послуг (крім комунальних) – 8,3 тис. грн.;
- Оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 13,9 тис. грн..
-Виплата пенсій і допомоги- 47,5 тис . грн..
-Інші операційні витрати – 0,4 тис. грн.
Разом: 632,3 тис. грн.
-Капітальні інвестиції (придбання основних засобів) – 108,9 тис. грн.
Всього витрат: 741,2 тис. грн. Витрати перевищують дохід внаслідок
використання коштів , які залишились на рахунку підприємства станом на 1
квітня 2021 року.
Станом на 1 червня 2021 року в підприємства є заборгованість за енергоносії в
сумі 473 841,83 грн.

Директор КНП ТМР «ТМЛ»

___________

Михайло Никеруй

Головний бухгалтер

____________

Ганна Шелепило

