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пояснювальна записка

до уточнюючого фiнансового плану на 2020 piK

l. Доходи пiдприемства

уточненi запланованi доходи вiд операцiйноi дiяльностi на 4-тий квартал 2020

року становлят ь 21 4з9,10 тис. грн, що на 1 3 144,0 тис. грн (на 1 58,57о) бiльше

запланованого у планi на 2020 piK.

на початку 2-го кварталу установа перейшла на нову модель фiнансування за

програмою медичних гарантiй (нсзу). Запланованi доходи на 4-тий квартал

2020 року стаНовлятЬ 19 055,5 тис. грн, тобто, вищi на 19 022,6 тис. грн, у 3в'язку 3 чим

припинилося фiнансування як субвенцiя з державного бюджету.

Дохiд з мiсцевоiо бюджету - цiльове фiнансування склада€ 2 100,50тис. грн (на

оплату комунальних послуг та енергоносiiв запланована сума становить 650,5 тис.

,рr.,,u закупiвлю медикаментiв iдезiнфiкуючих засобiв для боротьби з covlD-19 -
sso,oO ,r.. l-рr., на забезпечення подачею кисню лiжкового qонДУ (видаткИ

споживання) - 900,00 тис. грн) .

Il. Собiвартiсть реалiзованоI продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

3бiльшено витрати на медикаменти та перев'я3увальнi матерiали до

З 62З,8тис. грн (на З 24з,В тис. грн) у зв'язку iз додатковим фiнансуванням видаткiв на

придбання засобiв iндивiдуального захисту, розхiдних матерiалiв, дезiнфiкуючих та

антисептичних засобiв, а також у зв'язку з переходом на нову модель фiнансування 3а

програмою медичних гарантiй, згiдно якоТ установа повнiстю забезпечуе потребу

пацiснтiв у медикаментах i виробах медичного призначення.

У 4-му кварталi заплановано провести ремонт спецавтомобiля, opicHToBHa

BapTicTb робiт складе 10,0 тис. грн.' 
Витрати на комунальнi послуги та енергоносiТ зменшено до 650,50 тис. грн. (на

20,0 тис. грн у зв'язку з проведенням у закладi заходiв з економного i рацiонального
використання енергоресурсiв.



2

Витрати на оплату працi i соцiальнi заходи збiльшено до 1254В,1 тис.грн. за
рахунок пiдвищення розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати з 01.09.2020р., виплати
пРемiЙ медичним та iншим працiвникам завдяки бiльшому фiнансуванню за
програмою медичних гарантiй порiвняно iз фiнансуванням як субвенцiТ з державного
бюджету, за рахунок встановленоТ урядом доплати медикам з 01.09.2020року, а
Також за рахунок доплатам працiвникам, якi надають допомогу пацiентам iз COVID-19.

Витрати на продукти харчування збiльшено до 270,00 тис. грн. у зв'язку iз
збiльшенням кiлькостi пацiснтiв i покращенням меню.

lll. Адмiнiстративнi витрати

llo адмlнlстративних витратах зOlльшено витрати на оплату
заходи, у зв'язку iз пiдвищенням рiвня мlнiмальнот заробiтнот плати.

По адмiнiстративних працi та соцiальнiвитратах збiльшено

lV. lнвестицiйнадiяльнiсть

ДОХОДи З мiсцевого бюджету цiльового фiнансування по капiтальних видатках
УТОЧНеНо j заплановано на 9 050,00 тис. грн. для закупiвлi дороговартiсного
обладнання.

Витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв запланованi на суму
12770,00 тис. грн. (придбання за рахунок коштiв з мiсцевого бюджету на цiльове
фiНаНСУвання по капiтальних видатках, за рахунок надходжень за програмою
медичних гарантiй, за рахунок добровiльних пожертвувань).

У 4-му кварталi 2020 року плануеться придбання генератора кисню (1 600,00тис.
ГРН.), придбання пересувноТ рентгенiвськоТ системи з цифровим детектором
(З 700,00 тис. грн.), апарату ШВЛ для новонароджених (1 218,00 тис. грн.), iнкубатора
для новонароджених (1 242,00 тис. грн.), аналiзатора електролiтiв KpoBi
(200,00 тис. грн), аналiзатора газiв KpoBi (340,00 тис. грн.), кисневих концентраторiв
(620,20 тис. грн.), MoHiTopiB пацiента з функцiею капнометрiя (капнографiя)

ШВЛ (1 700,00 тис. грн), дефiбрилятора (В0,0 тис. грн.),

(551,00 тис. грн), б/у апарату ультразвуковоТ дiагностики (600,00 тис. грн),)0 тис. грн), апаратiв
електрокардiографа

(40,0 тис. грн), та iншого медичного обладнання (тонометри, системи
протипролежневi, лампи бактерициднi, утилiзатори голок тощо).
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