
 

 

 

 

УКРАЇНА 

МИРНОГРАДСЬКА МІСЬКА РАДА  

РІШЕННЯ 

11.08.2021     Мирноград        № VIIІ/12-25 

 

 

Про виконання фінансового плану за ІІ квартал 2021 року Комунального 

некомерційного підприємства «Мирноградська центральна міська лікарня» 

Мирноградської міської ради  

 

 

 

Заслухавши звіт директора Комунального некомерційного підприємства 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради                   

Роксани Хохлової про виконання фінансового плану підприємства, затвердженого 

рішенням Мирноградської міської ради від 14.04.2021 № VIII/8-19, за ІІ квартал                

2021 року, відповідно до Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження 

та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного 

сектору економіки», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Мирноградська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт директора Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради Роксани Хохлової про 

виконання фінансового плану підприємства за ІІ квартал 2021 року взяти до відома.  

2. Директору Комунального некомерційного підприємства «Мирноградська 

центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради Роксані Хохловій 

забезпечити дієвий контроль за виконанням показників, передбачених фінансовим 

планом підприємства на 2021 рік (зі змінами). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров'я, соціального захисту населення, надання послуг і транспорту 

(Струсь). 

 

 

 

Міський голова                                                              Олександр БРИКАЛОВ 

 

 



 

 

 

 

Звіт 

про виконання  фінансового плану за ІІ квартал 2021 року 

Комунального некомерційного підприємства  

«Мирноградська центральна міська лікарня» 

Мирноградської міської ради 

  

Основною метою діяльності Комунального некомерційного підприємства 

«Мирноградська центральна міська лікарня» Мирноградської міської ради є 

забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних 

послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством. 

Дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 

51857,11тис.грн.: 

50594,32тис. грн. – дохід за договором з Національною службою здоров’я 

України.  

 

№ 

 

Пакет медичних послуг 

2021 

 

К-ть Тариф Сума 

1 Хірургічні операції дорослим та 

дітям у стаціонарних умовах 

 

1846 

 

4563,64 

 

14841,77 

2 Стаціонарна допомога дорослим 

та дітям без проведення 

хірургічних операцій 

 

3081 

 

4563,64 

 

11210,93 

3 Медична допомога при гострому 

мозковому інсульті 

120 26947 

 

1749,16 

4 Медична допомога при пологах 207 8136,03 1218,20 

5 Медична допомога дорослим та 

дітям в амбулаторних умовах 

(профілактика, спостереження, 

діагностика, лікування та медична 

реабілітація) (глобальна ставка) 

 

 

85728 

 

 

143,24 

 

 

6171,10 

6 Мамографія 53 219,00 2,07 

7 Гістероскопія 0 2 109,00 0 

8 Езофагогастродуоденоскопія 474 749,52 243,88 

9 Колоноскопія 0 1 013,00 0 

10 Цистоскопія 103 802,44 61,44 

11 Бронхоскопія 0 1 039,00 0 

12 Хіміотерапевтичне лікування та 

супровід пацієнтів з 

онкологічними захворюваннями у 

дорослих та дітей у стаціонарних 

та амбулаторних умовах 

 

 

 

129 

 

 

 

2 127,00 

 

 

 

1623,44 

13 Діагностика, лікування та 

супровід осіб із ВІЛ (та підозрою 

на ВІЛ) (глобальна ставка) 

423 264,00 623,45 

14 Стаціонарна паліативна медична 

допомога дорослим та дітям 

 

 

 

3 129 

 

632,89 



 

 

 

(глобальна ставка) 

15 Мобільна паліативна медична 

допомога дорослим та дітям 

0 14 066 0 

16 Медична реабілітація дорослих та 

дітей від трьох років з ураженням 

опорно-рухового апарату 

0  440,55 

17 Медична реабілітація дорослих та 

дітей від трьох років з ураженням 

нервової системи 

 

0 

 

7 729 

 

255,06 

18 Стаціонарна допомога пацієнтам з 

гострою респіраторною хворобою 

COVID-19, спричиненою 

коронавірусом SARS-CoV-2 

66 

послуг 

  

 

6880,30 

19 Стоматологічна допомога 

дорослим та дітям 

5 952 116,00 0 

20 Ведення вагітності в 

амбулаторних умовах 

389 5 760,00 46,08 

21 Психіатрична допомога дорослим 

та дітям 

1 450 осіб (глобальна ставка) І 

квартал 123, 6 

22 Перехідне фінансове забезпечення 

комплексного надання медичних 

послуг в частині умов, які 

застосовуються з 1 вересня 2020 

року 

 

 

І квартал 

 

 

4 470 408 

 РАЗОМ 50594,32 

 

За інформацією з сайта НСЗУ сума  доходу за 1 півріччя 2021 року, який 

отримала по пакетам медичних послугКНП «МЦМЛ» ММР – 52731,1 тис. грн.  

Розбіжність по надходженням коштів з сайтом НСЗУ на 01.07.2021 року склала 

2 137,3 тис. грн. Різниця – це  перерахунок по пакетам «Хірургічні операції дорослим 

та дітям у стаціонарних умовах» на суму 167,9 тис. грн., «Стаціонарна допомога 

дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій» - 149,7 тис. грн.,   

«Медична допомога при гострому мозковому інсульті в стаціонарних умовах» - 784,2 

тис. грн., «Медична допомога при пологах» - 643,6 тис. грн., «Мамографія» - 8,5 тис. 

грн., «Езофагодуоденоскопія» - 142,6 тис. грн., «Колоноскопія» - 7,1 тис. грн., 

«Цистоскопія» - 23,2 тис. грн., «Ведення вагітності в амбулаторних умовах» - 210,2 

тис. грн. 

 

1192,09 тис. грн. –дохід від надання платних медичних послуг;  

70,7  тис. грн. –дохід від надання приміщень в оренду; 

8,4  тис. грн. – дохід від податку на землю 

16,7 тис. грн. – дохід від реалізації металобрухту  

 

Від місцевого бюджету надійшло2597,7 тис. грн.: 

2382,6 тис. грн. – за програмою соціально-економічного розвитку на 2021 рік; 

45,5 тис. грн. – за комплексною програмою «Охорона здоров’я населення 

Мирноградської міської територіальної громади на 2020 – 2022 роки»; 



 

 

 

79,2тис.грн – за програмою фінансування стоматологічної допомоги мешканцям 

Мирноградської міської територіальної громади на 2021-2023 роки» 

84,3 тис. грн. – надходження від отриманих відсотків по депозиту;  

278,7 тис. грн. складає відшкодування комунальних послуг орендарями. 

3 758,6 тис.грн. – фінансування на виконання заходів з енергозбереження 

(Капітальний ремонт - Комплекс енергоефективних заходів з модернізації будівлі 

поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні, розташованої за адресою: м. 

Мирноград, Донецька область, вул. Соборна, б.20Л) із залученням кредиту НЕФКО. 

Витрати установи: 

- витрати на оплату праці– 35858,8тис. грн. (середня заробітна плата 

завідувачів відділень – 16 498 грн.; лікарів – 13069,17 грн; старших медичних сестер – 

11 818 грн.; медичних сестер – 9791,48 грн; молодших – 8177,81грн; обслуговуючого 

персоналу –8 152 грн.) 

- відрахування на соціальні заходи  (ЄСВ 22%) – 7886,6тис.грн. 

 В штатному розкладі КНП «МЦМЛ» ММР 640,75 шт. од.  

Лікарі – 117, середній медичний персонал – 266, молодший медичний персонал – 

151, адміністративно-управлінський та допоміжний персонал – 106,75. Вакансії: 10,00 

-  лікарів; 15,5 – середній медичний персонал; інші – 2; фахівці – 0,5. 

Середня кількість працівників підприємства (597 осіб) за 2 квартал визначається 

як сума таких показників : 

- середньооблікова кількість штатних працівників за 1 півріччя ( 571 осіб); 

- середньооблікова кількість зовнішніх сумісників за  півріччя (25осіб); 

- середня кількість працюючих за цивільно – правовим договором (1 особа).  

Для обчисленні середньооблікової кількості штатних працівників не 

враховуються працівники, що перебувають у відпусках для догляду за дитиною до 

досягнення нею віку, передбаченого законодавством. Розраховується щомісячно. 

Середня кількість зайнятих штатних одиниць за 1 півріччя – 612,5 шт. од. 

У зв’язку з неукомплектованістю штату лікарні, деякі працівники працюють на 

умовах внутрішнього сумісництва. Тому середня кількість працівників (597 осіб) не 

співпадає з середньою кількістю штатних одиниць (612,5 ). 

 

- продукти харчування – 430,1 тис. грн. (вартість харчування одногопацієнта в 

день  – 20,98 грн.); 

- медикаменти та вироби медичного призначення – 7726,8 тис. грн.; 

- паливно-мастильні матеріали – 299,0тис.грн. (на 3 автомобілі): в тому числі: 

газ скраплений – 286,2 тис.грн., бензин – 10,9 тис.грн., мастильні матеріали – 1,9 тис. 

грн.; 

- запасні частини для транспортних засобів –1,8тис.грн.;  

-  витрати на лабораторні дослідження та діагностику – 194,2тис.грн. в тому 

числі:дослідження на ВІЛ-інфекцію – 34,5 тис. грн.; обстеження на КТ – 114,5 тис. 

грн.(26 обстежень по пакету «Медична допомога при гострому мозковому інсульті»), 

лабораторні дослідження – 45,2тис.грн.(Юнімедлаб. – 340досл.); 

- господарчі товари, приладдя та інвентар– 388,4тис.грн. в тому числі: 

будівельні і сантехнічні матеріали – 355,1 тис. грн.;устаткування та прилади 

(вартістю до 6 000,00 грн.) – 25,6 тис.грн. (у тому числі 6,5 тис.грн. господарські 



 

 

 

інструменти; 12,2 тис.грн. жалюзі; 1,4 тис. грн. шліфувальна машинка; 5,5 тис. грн. 

водонагрівальні баки 2 шт.); запасні частини не автомобільні – 3,6 тис.грн. (в тому 

числі 3,5 тис.грн. жорсткий диск, 0,1 тис.грн. комп’ютерна мишка);  побутова хімія – 

4,1 тис.грн. (у тому числі 0,3 тис.грн. спец.розчин для промивки мед.установки, 3,8 

тис.грн. – протиожеледний матеріал); меблі не закуповувалися. 

- витрати на канцтовари, офісне приладдя, устаткування – 134,4 тис.грн. в 

тому числі:  канцелярські товари – 6.0тис.грн.; медичні бланки та бланки суворої 

звітності – 120,3тис.грн. (медичні бланки, сертифікати нарколога і психіатра); 

устаткування та прилади (вартістю до 6 000,00 грн.) офісного призначення – 0,2 

тис.грн. комутатор (світч);підписка періодичних видань – 8,1 тис. грн. 

- витрати на придбання засобу КЗІ (токени )- 67 шт. –45,6тис.грн. 

- витрати на послугу підключення електронних ключів лікарів –20,8тис.грн. 

- витрати на штрафи та пені –1,2тис.грн. 

- витрати на демонтаж рентген апарата –17,0 тис.грн. 

- витрати на послуги з доставки Новою поштою – 2,5тис.грн. 

- витрати на технічну документацію для списання автомобілів та обладнання 

-8,8 тис. грн. 

- витрати на встановлення відеоспостереження – 21,0тис.грн. 

- витрати на обслуговування оргтехніки – 34,1 тис. грн. (заправка та ремонт 

картриджів); 

- витрати на страхові послуги – 15,1 тис.грн. 

- витрати на послуги з охорони – 22,6 тис. грн. (охорона 4 об’єктів); 

- витрати на  службові відрядження – 13,2 тис. грн.; 

- витрати на зв'язок та інтернет – 73,5 тис. грн.(17 точок доступу, 9 

стаціонарних телефонів); 

- витрати на придбання та супровід програмного забезпечення – 419,9 

тис.грн.в тому числі: послуги з надання доступу до Комп’ютерної програми 

«Фахівець» (заробітна плата та бухгалтерія) –13,9 тис. грн.; оренда хмарного сервера 

– 38,0 тис. грн.; обробка даних та розміщення на сайті – 6,0 тис. грн., налаштування 

системи електронного виклику, право використання комп. Програми «Девісал» - 

192,1 тис.грн., надання доступум до модулю «Девісал» - 183,8 тис. грн.. 

- витрати на відшкодування пільгової пенсії – 133,6тис.грн.; 

- витрати на консультаційні та інформаційні послуги – 48,0 тис. грн. 

(інформаційно – консультаційні послуги з управління документообігом з питань 

експертизи тимчасової непрацездатності – 20,7 тис. грн., рекламно – інформаційні 

послуги (Зірка Якості) -12,9 тис. грн., консультації з питань внесення змін у фін план 

– 1,3 тис. грн., консультації та підготовка юридичних документів по тендерній 

документації Тендерне агентство «Радник», КК «Кортекс» – 12,1 тис. грн.,  рекламні 

послуги на сайті 06239 – 1,0 тис. грн.; 

- витрати на юридичні та аудиторські послуги – 63,2 тис. грн.; 

- витрати на банківські послуги – 12,6 тис. грн.; 

- витрати на підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів –

98,2тис.грн.;(освітні послуги ДО ДНМУ(Бурлай С.А., Лобань В.Л., Садовська Г.В., 



 

 

 

Савенко О.В.)-49,7тис.грн, участь у семінарі ТОВ «МЦФЕР Україна» -14,4тис.грн., 

підвищення кваліфікації в сфері публічних закупівель – 16,9 тис.грн., навчання з 

радіаційного захисту та безпеки при променевій діагностиці – 3,7 тис.грн., навчання 

«Кадри» - 7,7 тис. грн., участь у семінарі – 6,0 тис. грн) 

- придбання основних засобів – 3 191 тис. грн.: 

- 89,8 тис. грн. – 10  бактерицидних опромінювачів екранованих  UV-BLAZE 

30W;  

- 23,8 тис. грн. – 2 холодильники Атлант МХМ-2826; 

- 37,6 тис. грн. – 2 центрифуги лабораторні СМ - 3 «MICROmed»;  

- 21,9 тис. грн. - термостат сухо повітряний ТС-20 «MICROmed»;  

- 29,5 тис. грн. - аквадистилятор електричний DE-20 «MICROmed».  

 - 89,8 тис. грн. – 10  бактерицидних опромінювачів екранованих  UV-BLAZE 

30W;  

- 365 тис. грн. – 1  газоаналізатор крові з можливістю визначення електролітів, 

глюкози та лактату/Аналізатор критичних станів ОРТІ ССА-ТS2; 

     - 36,3 тис. грн. – 1 індикатор парів алкоголю Газоаналізатор DragerAlkotest 

6820; 

- 1 210 тис. грн. – 1 колоноскоп з аксесуарами ЕС-530 WL3;  

- 940 тис. грн. – 1 гастроскоп  з аксесуарами ЕG-530 WR; 

- 135,3 тис. грн. –  1 кольпоскопBrightfieldHealthcare AC-4503 у складі: 

Програмне забезпечення з ключом захисту Пристрій захоплення відео; 

     - 114,8 тис. грн. – 10 каталок (Візок із зйомниминосилками ТБС-150); 

 - 47,5 тис. грн. – 1 спліт – системаSenseiOn/Off SAG-09MBW; 2 спліт – 

системиSenseiOn/Off SAG-18MBW;  

- 49,7 тис. грн. – 4 персональних комп'ютера  у складі: процесор IntelCeleron 

G5925 3,6 GHz; материнська плата ASRock H410M-HVS Socket 1200; модуль пам'яті 

для комп'ютера DDR4 4GB 2666 MHz; накопичувач SSD 2.5" 240 GB;корпусDelux DT 

210 400 W 12Fan; клавіатура+мишDefenderDakota C-270 Black USB win 10 Pro; 

монітор LCD 18.5'' Asus VS197DE.         

- капітальний ремонт – 593,6 тис. грн.: 

505,9 тис. грн.–капітальний ремонт по об’єкту «Влаштування ганку з пандусом в 

терапевтичному корпусі» ; 

19,9 тис. грн. - технічне обстеження вхідної групи будівель: хірургічний корпус, 

дитяче відділення, полікліника ; 

6,0 тис. грн. – експертиза кошторисної частини проектної документації 

«Влаштування ганку з пандусом в терапевтичному корпусі» ; 

49,8 тис. грн. – за розробку проектно – кошторисної документації «Влаштування 

ганку з пандусом в терапевтичному корпусі» ; 

12,0 тис. грн. – за розробку проектно – кошторисної документації : ремонт 

актового залу, дитячого відділення, ремонт господарського блоку, ремонт пандусу у 

терапевтичному корпусі; 

- нараховано амортизації за ІІ квартал 2021 року – 1516,5  тис. грн. 

 

- витрати, що здійснюються для підтримання об'єктів в робочому 

стані(проведення поточного та капітального ремонту, технічного огляду, нагляду, 

обслуговування, охорони тощо) – 541,2 тис. грн. в тому числі: 



 

 

 

техобслуговування та ремонт автомобілів – 34,5 тис. грн., технічне 

обслуговування  та ремонт ліфтів – 16,6 тис. грн., повірка та опломбування 

лічильників – 0,6 тис.грн.,  випробування діелектричних перчаток – 0,5 тис. грн.,  

ремонт медичного обладнання – 194,1 тис. грн (ремонт автоклавів 78,8 тис. грн., 

ремонт рентген апарату в ЛДВ – 4,0 тис. грн.).,послуги спецтехніки – 3,7 тис. грн., 

технічне обслуговування комунікацій – 42,5 тис. грн., поточний ремонт палати у 

хірургічному відділенні – 45,2 тис.грн., поточний ремонт пандуса у хір.корпусі – 44,5 

тис.грн., обслуговування касового апарату – 3,2тис. грн.; освітлення території лікарні 

– 37,9 тис.грн.; поточний ремонт приміщень – 35,9 тис.грн.; експертиза кошторисної 

частини проектної документації під розміщення ПЛР лабораторії – 6,6 тис.грн.; 

розробка проектно-кошторисної документації Капітальний ремонт групи приміщень 

під розміщення ПЛР лабораторії – 49,95 тис.грн.; монтаж  системи протипожежної 

сигналізації – 11,1; перевірка засобів захисту від рентгенівського опромінювання -

14,3 тис.грн. 

- витрати на оплату комунальних послуг та енергоносіїв – 3968,6 тис. грн. (з 

них 3758,7тис. грн. – за рахунок місцевого бюджету (Програма соціально-

економічного розвитку), 392,5 тис. грн. – за рахунок орендарів, 1114,3 тис. грн. – за 

кошти з надання платних послуг); 

- витрати на виконання заходів Комплексної програми «Охорона здоров’я 

населення Мирноградської міської територіальної громади на 2020 – 2021 роки» – 

45,5 тис. грн. 

утому числі: вакцини – 19,4 тис. грн.; харчування донорів – 6,2 тис.грн.; 

медикаменти для профілактики анемії – 0,4 тис.грн.; медикаменти для 

новонароджених – 2,4 тис.грн.; препарати для надання допомоги у разі кровотечі 1,6 

тис грн. спец пайки для хворих на туберкульоз – 15,5 тис.грн. 

- витрати на виконання заходів Програми фінансування стоматологічної 

допомоги мешканцям Мирноградської міської територіальної громади на 2021-2023 

роки» - 79,2 тис грн – безоплатне зубопротезування пільгової категорії населення; 

- витрати на сплату податків – 38,3 тис. грн.в тому числі: 

ПДВ – 29,1 тис. грн. (надання приміщень в оренду, медичні огляди для 

отримання посвідчення водія транспортних засобів, для отримання права на носіння 

зброї, для отримання відповідних документів на виїзд за кордон за викликом родичів; 

обов'язковий первинний і періодичний профілактичний наркологічний медичний 

огляд; перебування громадян за їх бажанням у медичних закладах з поліпшеним 

сервісним обслуговуванням). 

земельний податок – 9,1 тис. грн. 

План по витратам з податку на додану вартість - 21,2 тис.грн., виконання – 29,1 

тис. грн., перевищення у сумі 7,9 тис. грн. склалося за рахунок збільшення кількості 

платної  послуги первинний і періодичний профілактичний наркологічний медичний 

огляд. 

План по витратам з земельного податку – 8,5 тис. грн., виконання – 9,1 тис. грн., 

перевищення у сумі 0,6 тис. грн. склалося у з в’язку зі збільшенням кількості 

орендарів.  

 

- витрати на виконання  заходів з енергозбереження  - 3 758,6 тис. грн.  



 

 

 

по проекту Капітальний ремонт - Комплекс енергоефективних заходів з 

модернізації будівлі поліклініки Мирноградської центральної міської лікарні, 

розташованої за адресою: м. Мирноград, Донецька область, вул. Соборна, б.20Л), в т. 

ч. : 

- за рахунок кредиту НЕФКО – 3632,9 тис. грн..; 

- за рахунок місцевого бюджету – 125,7 тис. грн. 

Показник збитку згідно плану - 6502,8 тис. грн., по факту виконання за 2 квартал 

- 7608,1 тис. грн.,  перевищення у сумі 1105,3 тис. грн. склалося за рахунок  

надходження доходів менше запланованого. 

 

Виконання доходної частини Фінансового плану за 1 півріччя 2021 року складає 

83,7 %  виконання по витратам складає 86,5 %. 
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