
Про затвердження змін до 

фінансового плану на 2021 рік 
 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення 

ефективності комунального некомерційного підприємства «Збаразька 

центральна лікарня»  Збаразької міської ради на 2021 рік, керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Збаразька центральна лікарня»  Збаразької міської ради на 2021 

рік рік з гідно з додатком 1. 

 

 

Збаразький міський голова    Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

  



Пояснювальна записка 

до змін фінансового плану Комунального некомерційного підприємства  

«Збаразька центральна лікарня»  Збаразької міської ради 

на  2021рік затвердженого рішенням сесії Тернопільської районної ради від 

24.12. 2020 року № 29 

 

           Комунальне  некомерційне підприємство «Збаразька центральна лікарня»  

Збаразької міської ради звертається до вас з проханням погодити  Зміни до 

фінансового плану підприємства на 2021 рік у зв’язку із зміною деяких 

показників діяльності, а саме: 

Дохідна частина фінансового плану  на 2021 рік 

Дохід ( виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)( рядок 100)  - 

8617,7тис.грн. в тому числі: 

- Дохід згідно укладених договорів з Національною  службою здоров’я  

України  ( пакет 31) – 8033,9тис.грн. 

- Дохід згідно укладених договорів з Національною  службою здоров’я  

України  ( пакет 33) – 2714,0тис.грн. 

- Зменшено дохід  згідно укладеного договору з Національною службою 

здоров’я про медичне обслуговування населення за програмою 

медичних гарантій – 2130,2 тис. грн. 

Зменшено дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг ( рядок 110) – 

3247,8тис.грн. 

У зв’язку з втратою чинності програми  « Районна програма фінансової 

підтримки КНП « Збаразька ЦЛ» ЗРР на 2020-2021 роки зменшити дохід з 

місцевого бюджету за  цільовими програмами у тому числі: 

-  « Районна програма фінансової підтримки КНП « Збаразька ЦЛ» ЗРР 

на 2020-2021 роки ( рядок 121) – 1102,9 тис. грн. 

Згідно рішення сесії міської ради від 05.03.2021 року № ХІІІ//6/41 затверджено 

програми фінансової підтримки « Збаразька ЦЛ» ЗМР на 2021-2022 роки та 

програми « Здоров’я Збаражчини» « Збаразька ЦЛ» ЗМР на 2021-2022 роки 

Дохід складає: 

- Програма фінансової підтримки « Збаразька ЦЛ» ЗМР на 2021-2022 

роки  (рядок 122) на суму 4233,1тис грн.. 

- Програма « Здоров’я Збаражчини» « Збаразька ЦЛ» ЗМР на 2021-2022 

роки (рядок 123) – 506,3 тис.грн. 

Дохід від оренди та платних послуг( рядок 124) – 50,0 тис.грн. 

У зв’язку із завершенням договору на  банківську послугу « Оплата залишків на 

поточному рахунку» ( рядок 125) зменшити дохід  - 204,00 тис.грн. 

Залишки коштів минулого періоду( рядок 126) залишки коштів на 01.01.2021 

року - 4124,2 тис.грн., а саме: 

- дохід  згідно укладеного договору з Національною службою здоров’я 

про медичне обслуговування населення за програмою медичних 

гарантій – 1640,7 тис.грн. 

- дохід згідно укладених договорів з Національною  службою здоров’я  

України  ( пакет 31) – 2098,3 тис.грн. 



- Дохід від банківської послуги « Оплата залишків на поточному 

рахунку» - 109,6 тис.грн. 

- Дохід від оренди та платних послуг – 275,6 тис.грн. 

У зв’язку із зміною фінансування заходів з лікування хворих на цукровий і 

нецукровий діабет зменшено дохід ( рядок 127)  - 3480,0тис.грн 

ВСЬОГО ДОХІД: 9496,6 тис.грн. 

Витратна частина фінансового плану на 2021 рік 

Витрати на послуги, матеріали та сировину( рядок 140)  – 4455,7тис.грн. 

 В тому числі: - медикаменти та перев’язувальні матеріали ( рядок 141) –   

4206,6 тис. грн.; 

     - господарські товари та інвентар ( рядок143) – 249,1 тис.грн.;  

Витрати на оплату праці ( рядок 170) -  6402,3 тис. грн. 

Відрахування на соціальні заходи ( рядок 180) – 1408,5 тис.грн. 

Витрати, що здійснюються для підтримки об’єкта в робочому стані (проведення 

ремонту, технічного огляду, нагляду, обслуговування тощо) ( рядок 200) – 500,0 

тис грн.. 

Інші витрати (розшифрувати) 9 ( рядок 220) –  -3461,9 тис.грн. 

Капітальні інвестиції, в тому числі: 

Придбання ( виготовлення) основних засобів ( рядок 512) – 192,0 тис. грн. 

  Додаток: зміни до фінансового плану підприємства   

 

 

 

 

Директор  КНП «Збаразька ЦЛ» ЗМР                                         Григорій ЧЕПІЛЬ 

 

 

 
 


