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пояснювальна записка
2020 року
до звiтУ про викоНання фiнансового планУ за 4-ий квартал

l.

Доходи пiдприемства

всього доходiв по пiдприемству за 4_тий квартал 2020 року
_з0 489,1тис, грн,
з8 724,00 тис. грн., а план на 4-тий квартал 2020 року

Перевиконання плану становит ь 8 2З4,9 тис. rрн (або 27 ,ОО/") внаслiдок додаткового
iндивiдуального захисту, розхiдних
фiнансування видаткiв на прилбання засобiв
4-го квартgлу
матерiалiв, дезiнфiкуючих та антисептичних засобiв. Також протягом
постановою КМУ Ns923 вiд 09.10.2020 р,
установою отримано кошти, передбаченi
закладiв
кПрО видiленнЯ коштiв для забезпечення подачею кисню лiжкового фонДу
з гострOю
охорOни здоров'я, якi надають стацiOнарну медичну допомогу пацi€нтам
спричиненою KopoHaBipycoM SARS-CoV-2>>, а
респiраторною хворобою COVID-19,
також отримано кошти на вiдшкодування витрат на оплату працiлiкарям -iHTepHaM
19 червня 2020 року
1-го року навчання (Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
коштiв, передбачених у
Ns 536 uПро затвердження Порядку використання
на базах стажування у 2020
державному бюджетi для стажування лiкарiв-iнтернiв
Роцi>,

за
на початку 2-го кварталу установа перейшла на нову модель фiнансування
зв'я3ку 3 чим
програмою медичних гарантiй (лохоли становлять25742,4тис. грн.), у
припиниЛося фiнаНсування, як субвенцiя з державного бюджету.

i

ll"

Собiвартiсть реалiзованоI продукцiТ (ToBapiB, робiт, послуг)

Витрати на медикаменти та перев'язувальнi матерiали бiльшi за плановi на
5З2,4 тис. грн.
п

ридба

н

(r,

14,7 О/о)

у

зв'язку iз додатковим фiнансуванням видаткiв на

ня засобiв iндивiдуального захисту, розхiдних матерiалiв, дезiнфiкуюч их та

антисептичних засобiв, а також у зв'язку з переходом на нову модель фiнансування
за програмOю медичних гарантiй, згiдно якоТ установа повнiстю забезпечуе потребу
пацiснтiв у медикаментах i виробах медичного призначення.
Витрати на комунальнi послуги та енергоносiТ меншi за плановi (на 9,1%) у
зв'язку з проведенням у закладi заходiв з економного i рацiонального використання
енергоресурсiв.

Витрати на оплату працi i соцiальнi заходи бiльшi за плановi (на 16,В%) за
рахунок пiдвищення розмiру мiнiмальноТ заробiтноТ плати з 01.09.2020р. та виплатИ

премiй медичним та iншим працiвникам завдяки бiльшому фiнансуванню 3а
програмою медичних гарантiй порiвняно iз фiнансуванням як субвенцiТ з

державного бюджету, а також виплати доплати працiвникам, якi надаЮть МеДИЧНУ
допомогу пацiснтам з гострою респiраторною хворобою COVID-19, спричИНеНОЮ
KopoHaBipycoм SARS-CoV-2 i виплати доплати до зарплати медичним працiвникам
з 01.09.2020 року.
Витрати на продукти харчування бiльшi за плановi (на 6,9О/о), у зв'язку iз
збiльшенням кjлькостi пацiентiв i покращенням меню.
Витрати на поточнi ремонти дорiвнюють 0,00 грн. у зв'язку 3 немоЖЛ4вiСтЮ
проведення робiт пiд час карантину.

lll. Адмiнiстративнi витрати
по адмiнiстративних витратах фактичне використання бiльше за планове

в

основному за рахунок збiльшення витрат на оплату працi та соцiальнi
17,0%), а також за рахунок збiльшення витрат на обслуговування оргтехнiки, на
придбання та супровiд програмнOго забезпечення на 2З,6тис,грн (на 131,1 %).
заХОДИ (На

lV. lншi витрати вiд операцiйноТ дiяльностi
lншi витрати вjд операцiйноi дiяльностi бiльшi за плановi у зв'язку iз
ПДВ з платних послуг.

СпЛаТОЮ

t

V.
/

Елементи операцiйних витрат

планове
по операцiйних витратах загалом фактичне використання бiльше 3а
за рахунOк збiльшення витрат на придбання медикаментiв та перев'язувальних
матерiалiв, а також витрат на оплату прашi та вiдрахувань на соцiальнi заходи,

Vl. Iнвестицiйна дiяльнiсть
по iнвестицiйнiй дiяльностi фактичнi капiтальнi iнвестицiт бiльшi планових

основних засобiв
(5,4%) за рахунок збiльшення витрат на придбання (виготовлення)

(безоплатне отримання комп'ютернот технiки, мiнiелектростанцiт

та

iншого

медичного ладнання).

Vll. Фiнансова дiяльнiсть
нулю,
по фiнансовiй дiяльностi фактичне використання та план дорiвнюють

на кiнець
!ебiторська або кредиторська заборгованiсть по пiдприемству
звiтного перiоду вiдсутня.

У четвертому кварталi 2020 року:
Нерозподiленi доходи склали 4 О45,4тис. грн., чим i поясню€ться
коштiв на рахунку на кiнець кварталу,
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