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ФIнднсовиЙ плАн пIдпри€мствА нА 202l piK

OcHoBHi фiвансовi покп]ники пiдпршсмства

I. Формуваrlня прибутку пiлпршсмства

зАтвЕр,

у roMv ,ttlслt за кварталаш

Код рядка

Факт
минулоI,0

року

Фiнансовий
план

поточ ного

року

Плановий
piK (усього) l It lll

3 5 6 7 8 о

Дохоли
40 341,6 5 l 000,0 62 271,0 l5 500,0 l5 5б0.0l |5 650.0 l5 561,0

ББ(r"Й.Ьд р.-l*П пролукчli (ToBapiB, робiт, 00l

I lодаток на лодану BapTicTb 002 0,0 0,0 0,0

003 0,0 0,0 0,с

004 0,0 0.0 0,0

005 0,0 0,0 0
lншi вирахуванtt 

" 
з доууJцу,u!цу,|,.)

t 5 500,0 l5 560,0l l5 650,t l5 561,0Чttстшir лохiл (вшручка) вiл реалiзrчГi пролукчii

(ToBapiB, робiт, послуг) (розtuuфруваmu) doxia

вii Н('ЗУ

006 40 347

з l6,5

5l 000,0 6221l

бз2,1 380,: q50 95,0| 95,, 95,0
lншi операчiйнi лоходч (роэuшфруваmu) орепdа, колlуп,Oо 007

008 0,0 0,0 0
,1lОХlД вlл учас l l б кdl ll l Ф|! \yw, иl qч,r", vn,

l rr rli фi HaHcoBi лоходи ( роэtч ur| рувапl u) 009

0l0

0ll

l 4]2,4 l 65l ,6 2 l19 529,0 ý.9 0l 53 l 530,0

lншi доходи (розuшфруваmu) ,\li,,цевl

прh,рq.vl б.lu?lц| Btlec(t, пlаmili пос"lr"п

Нa"r",,t""й,r, д"iоди (вiдшкодування збиткi в вiд

надзвичаЙниХ сиryачiй, стихiйного лиха, пох(ех(,

теХнОГенНИХаЩ

5 l4l ,5 l] 280,0 25 257 6 380,3 6 4lJ5,0 627|,sl б ll9,9

0,0 0,0 0,0

47 238,0 66 564.3 90 027,21 22 50{.з 22 669,0 22 S4tt,0 22 J05,9
0l2

0lз -l] )?ý s 4] 9б5,6 5з |63,0 l з 526,5 l з 05],5 l з 05б,5 l з 526,5

0l4 l0 ]61 .6 9548,7 | tz+sz,s

^.;Т -r"
] llз.0l з ll3,с 3 | l7,5 ] l l4,0

Алмiнiстра-тивнi витрати, усього, у 
,rому

5б7,0 5б7,0 5б9.2 568.0iffi зir*'r.о,ti з використанням службових 0l4/l l255,,1

0|412 0,0 0.0 0,0

0l4/3 0,0 0,0 0,0

0l4/4 0,0 40,0 0,0
витра,ги на аудиторс

/ппэlлttrЬпувапtu ) 0l4/5 9l06,2
,7 

546,з l0 l 86,3 2 516,0 2 51б,0 2 548,3 2 51б,0

0I5 0,0 0.0 0,0
[3итраr,и на збут (роз ч t utllp,Ba па

l 050,0 l 200.с ]00,0 з00,0 300,0 ]00,0
0lб .16 l ,7

операцl11l]

0l7 0,0 0,0 0,0

0I8 0,0 0,0 0,0

0l9 l 358,б l 2 000,0 ),\ )о6,| 5 564,8 6 )rl1 5 6 074,0 5 365,4

020 () () 0,0 0,0

02l

0п
0,0 0.0 0,0

Надзви ,ра

,1,1 ,l57,;l 66 56,1.3 90 027.2 22 504,] 22 6(19,0 22 5Jt8,0 22 305,9

Усього вштратш

/r/с,р/'

4

]итDати на коltсшLгиttговi послуги

витрати на cTpaxoBi послуги

ншi витрати (роз ч I чФрува пul)

ппибwок Bi п звичайноi дiяльностt



результат вiд звичайноi дiяльностi до

прнбуток (збпток). у тому чнслi:

вiлрахувrння частинl| чистого прибутку до мiсцевого

аплета поточнлп податкiв та обов'язковшх платежiв

Погапtенltя llодатковоi заборговаtlосr,i, у roMy числi:

погашення реструктуризованих та вiдстрочених сум, що

до державних чiльових фонлiв,

внески до Пенсiйного фонлу Украiни

lвшi обов'язковi платежi, у тому числl:

В.о,головного лlкаря

(посаdа)

В, П.Во.ltошина

(iH it.liалu, пр iзвuulе)



[Iроловження додатка l

Таблиця l

В.II.Волошина

(iнiцiалu, прiзвutце)

Елементrt операчiйних ви,|,ра-г

У тому числi за квqрfздgци__

Код

рядка

Факг
минулого

року

Фiнансовий
план

поточного

року

Плановий
piK

(усього)
l Il lII IV

5 6
,7 8 9

2 J 4
654,5 654.5 654,5 654,5

Матерiальнi .-рт]о, ],о"цIц 00l l210,2

783,7

4 452,1 2 бl8,0

2 605,5 l 400,0 з 50,0 350.0 3 50,0 з50,0

304,5
сиDовинy i ocHoBHi матерiали 00l/ l

витрати на пмиво та енергЬ 00 l/2 486,5 l 846.6 l 218,0 з04,5 304.5 304,5

36 274,0 47 460,0 l l 865.0 l2 000,0 l l 900.0 l1 695,0

2 5,12,9
t] працi 002 30 88l,9

003 6 5l9,1 7 978,4 l0 441.2 2 б l0,з 2 640.0 2 бl8,0

2 l09,2 2 050,0 2 400,0 600,0 600.0 600,0 600,0

Амортизачiя 004

l5 809,8 27 l08,0 61,14.5 6 
,1,7 

4.5 6,7,15,5 6 783,5
005 ] 677,0

006 44 451 ,4 66 564,3 90 02,1 ,2 22 504,3 22 669,0 22 548,0 22 305,9
Операчiйнi ви,гратll, усього

В.о.головного лiкаря

(посаdа)

',

Di -_dvrlDauuo ,я спttiяпьнi заХоли



Продовження додатка l
Таблиця 5

IНФОРМАЦIЯ
до фiнансового плану на 2021 piK

кнп "Iмцпмсд"Iмр ко
(назва пiдприемства)

1..Щанi про пiлприемство, персонал та фонд оплати працi
Загальна iнформаuiя про пiдприемство фезюме)
Фонд оплати прачi 47460,0 тис. гривень

Середньомiсячна заробiтна плата | 64'1 9,2 гривень

Серелньооблiкова кiлькiсть ycix прачiвникiв у eKBiBa.,IeHTi повноi зайнятостi 240 осiб,

у тому числi з вiдокремленням чисельностi апараry пiдприемства та розмежуваЕням категорiй прачiвникiв (порiвrrяно з

фактичними даними року, що минув, запланованим piBHeM поточного року та даними планового року). У разi збiльшення

фонду оплати працi в плановому роцi порiвняно з установленим piBHеM попереднього року надати обrрунтування.

2. Перелiк пiдприсмств, якi входять до консолiдованого (зведеного) фiнансового плану

Пiдприемство Вид дiяльностi
l 2

3. Iнформачiя про бiзнес пiдприемства (код рядка 00б фiнансового плану)

4. !,iючi фiнансовi зобов'язаllня пiлrlрисмсr,ва

Види дiяльностi (указаmu Bci Budu diяльносmi)

Питома вага в загальному
обсязi реапiзаuii (у %) Фактичний показник

отриманого чистого
доходу (виручки) вiл

реалiзачii пролукuii
(ToBapiB, робiт, послуг)

за минулий 2019 piK

Плановий
показник

чистого доходу
(виручки) вiл

реалiзачii
пролукцii

(ToBapiB, робiт,
послуг)

на 202l piK

за минулий
piK

за плановии
piK

l 2 3 4 5

Дiяльнiсть лiкарняних закладiв 40341,6 6221|,0

Разом l00 l00 40347,6 6221|,0

Назва банку
Вид кредитного

продукту та цiльове
призначення

Сума,
валюта за

договорами

Процентна
ставка

[ата
видачi/

погашеннJl
(графiк)

Заборгова-
HicTb на

останню
дату

забезпечення

l 2 J 4 5 6 1

Усього х х х



f

l

б. Ана.lIiз окремих статей фiнансового п.ltану

5. Iнформачiя щодо отримання та повернення залучених коштiв

зобов'язання

Заборгованiсть за

кредитами на початок

- 
року

План по залученню
коштiв

План по поверненню
коштiв

Заборгованiсть
за кредитами

на кiнець
року

J 4 )

Щовгостроковi кредити, усього:

ч томч числi: (розшuфруваmu)
l

KopoTKocTpoKoBi кредити, усього:

l ToMv .,lис пi : (позtllu.йпvваmu)
l
Iншi фiнансовi зобов'язання,

v ToMv числi: Ьозtuudоvваmu)

Усього

Код рядка

Факт
минулого

року

Фiнансовий
план

поточного

року

Плановий
piK,

усього

Пояснення та обгрунryвання до
запланованого рiвня доходiв/витрат

l 2 3 4 5 6

Iншi вiлрахування з доходу
fuозutчdоуваmu)

005

Iншi операчiйнi доходи
hозtuuфочваmu)

007 з l6,5 бз2,7 з80,2
opeHda - 80,2+Kollylt-do вidttоыення -

l 00, 0 + безом, оmрш, ме <'luкще н пч - 2 00, 0

дохiд вiд участi в капiталi 008

Iншi фiнансовi доходи
(розшuфруваmu)

009 | 432,4 l651,6 2 1 19,0 - l869,+o% dепозuпу -250,0

Iншi доходи (розuluфруваmu) 0l0 5l41,5 l з 280,0 25 25"7,0
мiсцевi проершu - 23206,7+блreоd,внескu -

50,3+шапнi послу?u - 2000,0

надзвичайнi доходи
(вiдшкодування збиткiв вiд
надзвичайних ситуацiй, стихiйного
лиха, пожеж, техногенних аварiй
тощо)

0ll

Собiвартiсть реалiзованоi
проltукчii (ToBapiB, робiт та
послуг), усього, у тому числi:

0lз з2 275,5 43 9б5,б 53lб3,0

витрати на сировину l ocHoBHl
матерi€U]и

0l3/l ,7 
55,9 2 000,0 1 000,0

П рudба л ня пре dме m iB, м о пt е pi u i в, обл ad ц ан ця mq

iнвенпарю варпiспю do 6000 ерн., па прudбання

.uеоuкщ et ! п iB па пере в' я ],чвш ьн щ м qпе 
р iщ i в

витрати на паливо 0lз/2 22,7,0 400,0 500,0 rlрчdбання пuчвно-маспшьнw маmерiцiв, поlонiв

витрати на електроенергlю 0l3/3 7ýq ý | 446,6 l 809,0 E\epzo|ocil - 227 l,2272,227з,2274 (в m,ч, 2273 - 693,8)

витрати на оплату працl 0l з/4 23 з06,9 30 082,0 38 700,0 Зарбiпна ruаmа

вiдрахування на соцiальнi заходи 0l3/5 5 006,4 6 бl1,2 8 514,0 Чарuування на ошапу працi

амортизацiя основних засобiв i
нематерiаJIьних активiв

0l3/6 l 753,1 l 300,0 l 600,0

iншi витрати Qэозшuфруваmu ) 0|31,7 966,,| 2 l l9,8 l 040,0
Вuпраmч на провеdе н ля по почпоео, капi mФl ьн о?о

оемонmiв шбулаmорiй пш прudбання облаdнання i
пре dм е m i в dов?ос mро к ово,.о корuс mува il il,

Iншi адмiнiстративнi витрати,
усьогоl v томy числi:

014/5 9 l0б,2 9 247,8 l0 18б,3

витрати на службовi вiдряджеЕня 0l415lI

витрати на зв язок 0|4l512

виmати на оплатч пDацl 0l415lз 6 888,6 5 522,0 7 800.0 Зоробiпно шаmа (odM iH, )

вiдрахування на соцiальнi заходи 01415l4 l 371,9 l 2 l3,8 l716,0 Нарuувапttп tla оmапу працi (adviH,)

,)



Код рядка

Факт
минулого

року

Фiнансовий
план

поточного

року

Плановий
piK,

усього

Пояснення та обцрунтування до
запланованого рiвня доходiв/витрат

l 2 3 4 5 6

амортизачiя основних засобiв i

нематерiальних активiв
загаJIьн огосподарського
призначення

0|415l5

витрати на операцiйну оренду
основних засобiв та роялтi. що
мають загальногосподарське
призначення

0l415/6

витрати на страхування майна
загальногосподарського
призначення

0|4/5/,7 0,0 l0,0 10,0
Вuпрапu на спрuування слlmбовш mронспорmнw

зособiв

витрати на страхування
загiUIьногосподарського персоналу

0l4/5/8

органiзацiйно-технiчнi послуги 0l4/5/9

консультацiйнi та iнформаuiйнi
послYги

0l4l5/l0

юридичнi послуги 0l415ll I l з0,0 60,0

послуги з оцlнки маина 0|4/5/\2

витрати на охорону працl

загаJIьногосподарського персонаJIу
o|415l |з 289,0 400,0 2з4,з

Вumраmч на охорону процi, нqвчоння, прudбання

:пец.оdяzу па iнше

витрати на пiдвищення квалiфiкаuii
та перепiдготовку кадрiв

0l415/|4 50,0 60,0 66,0

витрати на утримання основних

фондiв, iнших необоротних активiв
загальногосподарського
використання, у тому числi:

0l4/5/l5

витрати на полlпшення основних

фондiв
0|4l5ll5lI

iншi адмiнiстративнi витрати
(розшuфруваmu)

0|415/16 3,76,7 280,5 360,0
Вumраmч на KoMyHubHi послуzч - 60,0(в m.ч. 2273 -24,2)

прudбання преdмепiв, MaпepimiB, облаdнqння пq
iнвенmарю do 6000 zрн. - 300,0

Витратш на зб}т, усього,
y тому чис.ili:

0l5 0,0 0,0

витDати на рекламу 0l5/l
iншi витрати на збут
hозtuudоуваmu)

0|5l2

Iншi операчiйнi витрати, усього,
у томч числi:

016 46|,1 1 050,0 1 200,0

витрати на благодiйну допомогу 0lбil
вцрахування до резерву сумнlвних

боргiв
0|6/2

вiдрахування до недержавних
пенсiЙних фондiв

016/3

iншi операчiйнi витрати
(розruuфруваmu)

0 l6/4 46l 

"7

1 050,0 1 200,0

Вuпрапu на оuапу послуе (KpLu комунuьнш)в п,ч-

пеле комун i кqцiйн i послуztt па iH перне п,вuв i з

см i пш,уmрщан. прuбуd mе рumорi l,запрqвка

карпрчdж iB mа во? не ?ас il uк iB, похе жн е

обслуе.,упш iзацiя меd. в i dхоd iB. про2рш не

пбеlпе че ння,обслуz. сwl t ut iз, с чс пем вс ix

мбупапорiй, noчi рка Med, облqd н qн ня, поспуzu з

бак пе р i u. dосл i dж е н н я, к ом пю п е р н е

обслуеовування.сmраryвоння sоdiiв па iнше

Фiнансовi витрати
(позшutЬоуваmu\ 0l7

Втрати вiд участi в капiталi
(розшuфруваmu)

0l8

Iншi ви,грати (розtuuфруваmu ) 0l9 lз58,6 12 000,0 2з 206,1 9цпрапч на Mic||eBi про?рацu



Код рялка

Факт
минулого

року

Фiнансовий
план

поточного
року

Плановий
piK,

усього

Пояснення та обцрунтування до

запланованого рiвня доходiв/витрат

l 2 3 4 5 6

Надзвичайнi витрати
(невiлшколованi збитки)

021

Iншi фонди (розшuфруваmu) 034

Iншi цiлi розполiлу чистого
ппибчткч fu озшuфруваmч)

0з5

/паэlllчАпvва mu) 0з,71,7

Iншi платежi (розшuфруваmu) 040l2

'2,



Продовження додатка l

Продовrкення,габлицi 5

7, Вштрати на утримання транспорту (у склалi алмiнiстративних BtlTpaT)

8. IнформячiЯ про проектlll пiл якi планусrься ]алучити кредштнi коштlл

Nl
з/л

Марка
PiK

придбання
|_|iль використання

Витрати,

усього

у томy,tислi за ix видами

MaTepiалbHi

витрати
оплата
прачi

вlдрахування

на соцiальнi
заходи

амортизаuiя
iншi

витрати

1 4 9

двтомобiлiв 8 шт слухбовi 2271,2 l00,0 960,0 211,2 800,0 200,0

Усього ))1l ) l00,0 960,0 2l 800.0 200,0

9. flжерела капiтальних iнвес,гицiй

l0. lнша додаткова iнформачiя по пiлприсмству

Додаткова rнформачiя мас включати результати анмiзу фiнансово-господарськоi дiяльностi пiдприсмства за поперелнiй piK, показники

'r,

В.о.юловного лiкаря

(-""dО

В. П, Волошина

( i н i l| i ап u, п рiзвuп 1 е)

N!
зlп

назва об'скта

Залучення кредитних кош,гiв Амортизаuiя I н шi лrl<ерела ( роз u t tt t|lp.vBa пп ) Усього

plK

у тому числl

за каартalлами
plK

у тому числl

за KBapTaJaM и
plK

у тому числl

piK

у тому числi
за кваDталами

I li III lv I lI III lV I ll III lv I II IlI Iч

] 4 6
,7

8 9 l0 l2 lз l4 lб |7 l8 9 20 22

0с 0.с 0. 0 0с 0с 0.( о 0 0( 0( 0_( () (l 0

Вiдсотоr #дЕл/0 #дЕл/0 *дЕлi 0 #дЕл/0

) 5


