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ПОЯСНЕННЯ
до фінансового звіту КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА
«ОБЛАСНА КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ за І квартал 2019 рік
Проаналізувавши доходи і витрати по КОМУНАЛЬНОМУ НЕКОМЕРЦІЙНПМУ
ПІДПРИЄМСТВУ
«ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА
ПСИХІАТРИЧНА
ЛІКАРНЯ
КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ», маємо певні відхилення, про які можемо
пояснити наступне:
По плану за І квартал дохід загального фонду складає 21129597,00 грн. в тому числі з
обласного бюджету 5643552,0 грн., медичної субвенції 15486045,00 грн. та за рахунок
власних надходжень 62700,00 грн. Касові видатки складають 19909349,19 грн., в тому
числі обласний бюджет 5020836,72 грн., медична субвенція 14888512,47 грн., та власні
надходження 295690,95 грн.
Відхилення витрат коштів обласного бюджету складає 622716,00 грн., а саме по
КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг» 503862,00 грн. через те, що згідно з договорами
оплата за комунальні послуги здійснюється до 5-го числа за попередній місяць , по КЕКВ
2710 «Виплата пенсій і допомоги» маємо незначну економію 86212,00 грн. так як ще не
проведені повністю перерахунки пільгових пенсій Пенсійним Фондом. Не використаними
залишились 28629,00 грн. по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали»,
так як за тендерними договорами в межах державного Переліку деяких медикаментів не
було в наявності у постачальника.
Відхилення витрат медичної субвенції складає 599532,53 грн. Це заробітна плата з
нарахуваннями, а причина полягає в тому, що згідно з кошторису видатків кошти
розподілені рівними частинами на 12 місяців, а відпустки та виплати до них матеріальної
допомоги на оздоровлення медичним працівникам в основному в літні місяці. Тому ці
кошти будуть використані , починаючи з травня.
Власних надходжень отримано більше від плану на 232991,0 грн. в зв’язку з тим,
що надійшли додатково від плану кошти за рішенням суду від ЧП «Альфа» 10247,00
грн., за клінічні дослідження від підприємства «Айк’ювіа РДС» 8250,0 грн. та
добровільні внески від фізичних осіб в розмірі 217126,0 грн. Відповідно вищі видатки
спеціального фонду.
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