
Аналiтична довiдка до фiнансовOг0 плану

КомунальнOг0 некOмерцiйного пiдприемства <Пологовий клiнiчний будинок

М1 м. Львова> на 2021 piK

Комунальне некомерцiйне пiдприемство <Пологовий клiнiчний будинокNs1
м. Львова>, мiсцезнаходження - 79О 14, м. Львlв, вул. Мечнlкова,8.

Органiзацiйно - правова форма: комунальне пiдпри€мство.

Види дiяльностi: дiяльнiсть лiкарняних закладiв, загальна медична практика.

Лiкарськi спецiальностi: органiзацiя i управлiння охороною здоров'я,

ультразвукова дiагностика, акушерство i гiнеколоriя, педiатрiя i неонатологiя, терапiя,

анестезiологiя, клiнiчна лабораторна дiагностика.
Спецiальностi молодших спецiалiстiв з медичною освiтою: сестринська справа,

лабораторна справа, сестринська справа (операцiйна) , медична статистика,

функцiональна дiагностика, лiкувальна фiзкультура.
При формуваннi дохiдноТ частини фiнансового плану BpaxoBaнi потреби на

витрати з оплати працi та соцiальнi заходи, витрати на комунальнi послуги та

енергоносiТ, продукти харчування, витрати на послуги , матерiали та сировину, в т. ч:

медикаменти та перев'язувальнi матерiали, ремонт та запаснi частини до
транспортних засобiв, госполарськi товари та iHBeHTap, витрати на паливо-мастильнi
матерiали, витрати на поточнi ремонти, витрати на обслуговування (проведення

ремонту, технiчного нагляду тощо), канцтовари та офiсне приладдя, обслуговування

оргтехнiки i програмне забезпечення, витрати на cTpaxoBi послуги, зв'язок та

iHTepHeT, витрати на юридичнi та нотарiальнi послуги, витрати на охорону працi та

навчання працiвникiв, на обов'язковi платежi до бюджету, придбання (виготовлення)

основних засобiв.

l. Доходи вiд операцiйноТ дiяльностi.

Найбiльшу питому вагу (94,5Уо) в загальних доходах становлять доходи за

програмою медичних гарантiй (НСЗУ) у cyMi 69000,00тис. грн (табл. 1). flохоли вiД

надання платних послуг, пов'язаних з Тх основною статутною дiяльнiстю плаНУЮТЬСЯ

на суму 110,00тис. грн., що становить (0,2%) вiд загального доходу, iншi доходи вiд

операцiйноi дiяльностi, в. т. ч: дохiд вiд операцiйноТ оренди активiв запланованиЙ на

суму 50,0 тис. грн, що становить (0,'|%) вiд загального дохоДу, дохiд вiд безоплатного

надходження - 1 400,00 тис. грн. що становить (1,9%) вiд загального доходу.
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Таблиця 1

Дохiдна частина фiнансово[о плану Ha202l piK

м
зlп

Факт
Найменування минулогопоКа3НИКа 

року ZОtЯ

Доходи вiд операцiйноТ 27 24з,з
дiяльностi

цiльового фiнансування
по капiтальних видатках

Фiнансовий
план

поточного

року 2020

46 563,2

507,4 9 050,0

1.1.2.

1.1.

1.1.1.

1.3.

l.з.1.

1.3.2.

!охiд (виручка) вiл

реалiзачil пq9дуКЦii 
_, _ 84,з 19 120,5

(ToBapiB, робiт, послуг), в ' "'
т.ч.

-л.,iл л;п ll-п.uud- дохiд вiд надання
платних послуг,
ппп'qqяних з Тх В4,З 97,9пов'язаних з Тх U4,5 > l,

основною статутною

дiяльнiстю

- доходи за програмою

(нсзу)

- доходи з мiсцевого
бЙлжеrу - цiльове 25 491,1 26З90,6

фiнансування

- iншiдоходи вiд

операцiйноТ дiяльностi, 1 667,9 1052,

зокрема:
1-___лТ

дохiд вiд операцiйНОI 56,9 52
лпбU п l, яvTt,lpiпоренди активiв

безоплатнi
надходження або
надходження у виглядi

безповоротноi 1 61 1,0 1000,

фiнансовоi допомоги чи

добровiльних

1.2.

п

н

н

о

с

н

тис.

Плановий
piK 202'l

Питома
вага у

доходах,
piK 202l

Вiдносне
вiдхилення

2021 пл. I
2020 пл.

73 030,0 100,0% 56,в%

69 ,1 10,0 94,6%

3начно
зроста0
завдяки

фiнансуванню
нсзу

1 10,0 0,2о/о 12,4о/о

69 000,0 94,5о/о | 262,7

2 470,0 3,4о/о

-90,6%
(змiна порядку
фiнансування)

1 450,0 2,0о/о , 37,В%

1

0

50,0 0,1о/о -4,0%

1 400,0 1,9% 40,0%

0,0 0,0о/о -100%%

73 030,0 100,0% 31,3"/оо/о55 613,2



ll. Собiвартiсть реалiзованоТ продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

витрати на медикаменти та перев'язувальнi матерiали запланованi

15 96в,0 тис. грн, що на 1 1 055,З тис. грн. бiльше вiд плану на 2020 piK. У зв'язку iз

пiдвищенням цiн на медикаменти та перехOдOм на нOву модель фiнансування за

прOграмою медичних гарантiй, згiдно якот установа повинна повнiстю забезпечити

потребу пацiентiв у медикаментах та виробах медичного при3начення, а також

ситуацiею, пов'язаною з поширенням гострот респiраторнот хвороби covlD_19,

спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2, витрати на медикаменти збiльшуються на

1099,2О/о вiдповiдно до попереднього року.
витрати на ремонт та запаснi частини до транспортних 3асобiв запланованi на

суму 18,0 тис. грн.

У зв'язку iз зношенням господарчих ToBapiB та iнвентар'я i для придбання

новOг0, вiдповiднo видатки плануються на 170,0 тис. грн бiльшi, нiж на 2020 piK.

Витрати на паливO-мастильнi матерiали запланOван0 на 35,0 тис. грн.

у зв'язку iз змiною тарифiв на комунальнi послуги та енергоносiт витрати на

електроенергiю збiльшенi на 92,з тис. грн, витрати на водопостачання та

водовiдведення збiльшенi на 9,0 тис. грн, витрати на теплову енергiю збiльшенi на

150,5 тис. грн, витрати на викачку нечистот та вивiз побутових вiдходjв зменшенi на

З4,З тис. грн.
у зв'язку lз запланованим пlдвицlенням мiнiмальнот заробlтноi плати у

2021 рочi, а також для належноi оплати прашi медичних та iнших працiвникiв, якi

надають медичну допомогу пацiентам пацiентiв з гострою респiраторною хворобою

COV;D_19, спричиненою KopoHaBipycoм SARS-CoV-2, фонл заробiтноТ плати

збiльшуеться на 9 941,9 тис. грн. у пOрiвняннi iз попереднiм рокOм.

витрати на обслуговування (проведення ремонту, технiчного огляду, нагляду

тощо) заплановано на суму 1 000,00 тис. грн.

витрати на амортизацiю не планувалися, оскiльки даний фiнансовий план

складениЙ по касOвOму метOду.

Витрати на продукти харчування збiльшено на 790,0 тис, грн у зв'язку iз

зростанням цiн на крупи' овочi, молоко, картоплю, а також запланованим

покращенням харчування для пацiснтiв.

Витрати на поточнi ремонти заплановано

500,00 тис. грн. менше порiвняно iз запланованою

немо}клИвiстю проведення робiт пiд час карантину),

на суму 200,00 тис. грн. (rа
сумою на 2020 piк. у зв'язку iз



lll. Адмiнiстративнi витрати.

Витрати на канцтOвари, офiсне приладдя та устаткування заплаНOВаН0 На

105,0 тис. грн. бiльше нiж у 2020 р. у зв'язку iз зростанням цiн.

У зв'язку з розширенням iнтернет-мережi витрати на 3в'язок та iHTepHeT

збiльшено на 9,З тис грн. у порiвняннi з планом на 2020 piK.

у зв'язку iз пiдвищенням рiвня мiнiмальнот заробiтнот плати, запланованi

витрати на оплату прачi та соцiальнi заходи збiльшено на 480,0 тис. грн.

витрати на обслуговування оргтехнiки, на придбання та супровiд програмного

забезпечення збiльшено на 2В,0 тис. грн. у зв'язку iз збiльшенням в ycTaHoBi кiлькостi

комп'ютерiв та пiдвищенням цiн на обслуговування.

Витрати на юридИчнi та нотарiальнi послуги заплановано на 20,0 тис. грн.

ВитратИ на охоронУ працi та навчаннЯ працiвникiВ 3аплановано у cyMi

10,0 тис. грн.

lV. Iншi витрати вiд операцiйноТ дiяльностi.

сплата земельного та екологiчного податкiв до бюджету запланована на суму

З,0 тис. грн.

Vl. lнвестицiйна дiяльнiсть

flля закупiвлi апарату Швл, апарату Узд, кисневих концентраторiв та iншого

обладнання, необхiдного для надання повноцiнноТ допомоги вагiтним, породiллям та

новонародженим, витрати на придбання (виготовлення) основних засобiв

запланованi на суму 7 589,00 тис. грн.

Загальнi витрати КНП <Пологовий клiнiчний булинок Ns1 м. Львова,> вiдображенi

у табл,2.

Фiнансовий план на 2021 piK передбачае збалансованiсть дiяльностi

КНП <Пологовий клiнiчний буаинок Nel м, Львова>,

4



Видаткова частина фiнансовOгo плану на 2021 piK

I

Собiвартiсть реалiзованоi
продукцiТ (ToBapiB, робiт,
послчг)послуг)

Витрати на послуги, матерiали

Витрати на оплату працi та

соцiальнi заходи

Адмiнiстративнi витрати

Витрати на оплату працi та
соцiальнi заходи

lншi адмiнiстративнi витрати

lншi витрати вiд операцiйноТ
дlяльностl (земельн ий податок,
екологiчний податок)

Капiтальнi iнвестицiТ

Усього витрати дiяльностl

Факт
минулого
року 2019

0перацiй

Фiнансовий
план

поточного

року 2020

tHa дiяльнiсть

5

Таблиця 2

тис. грн

Вiдносне
вiдхиленням

з/п Найменування показника

1.1.

1.1.1.

24 з56,8 40 231,6 в2 293,0 в5,з% 54,8%

2з6,2у"
та сировину

1.1.2. 
Витрати на паливо - мастильнi
матерlали

1.1.з. Витрати на ко_мунальнi послуги
та енергоносll

Витрати на

1.1.4. обслуговування(проведення

ремонту, Texl-| lч ного огляду,

нагляду тощо)

lншi витрати собiвартостi
1,1.5. (продукти харчування, витрати

на поточнi ремонти)

1625,4

з0,0

129з,9

609,70

1 з47,20

19 450,6

1 8з0,60

] 610,5

220,1

4749,7

41,з

2 252,5

600,00

1410,70

31 178,1

2 510,60

2 320,0

190,6

1 .1 .6.

1.z.

1,2.1.

1.2.2.

t.3. 22,6 2,5

lнвестицiйна дiяльнiстьz

2.1 1 523,00 lz 770,о

27 733,00 55 514,7

\

\J

N
фs

Л. Д. Шекета

31,6%

l. М. Копитко

Плановий
piK 2021

Питома
вага у

витратах,
piK 2021

15 968,0 21,9у"

35,0 0,05% _l5,3%

з,3в% 9,7%

1 700,00
'' )о/
L,J /о

56,3% 31,9%

4,з% зз,0%

20,7%

71,0у"


