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Управління з питань майна обласної
комунальної власності обласної
державної адміністрації
ПОЯСНЕННЯ
до фінансового звіту
КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ОБЛАСНА
КЛІНІЧНА ПСИХІАТРИЧНА ЛІКАРНЯ КІРОВОГРАДСЬКОЇ
ОБЛАСНОЇ РАДИ» за ІІІ квартал 2019 року.,
Проаналізувавши доходи та видатки за ІІІ квартал поточного року,
можемо зазначити про певні відхилення , та пояснити наступне:
З гідно з планом за ІІІ квартал дохід загального фонду складає 18893,0 тис. грн.
в тому числі з обласного бюджету 3344,2 тис.грн. , медичної субвенції
15486,1тис.грн. та за власними надходженнями 62,7 тис.грн.
Касові видатки за ІІІ квартал поточного року складають 19599,0 тис.
грн. в тому числі з обласного бюджету 3639,6 тис.грн., медична субвенція
15559,7 тис.грн. та власні надходження 354,8 тис.грн.
Відхилення витрат обласного бюджету складає -295,4 тис.грн. , а саме ,
По КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні засоби» - 62,0тис.грн.
маємо відхилення через те, що була погашена кредиторська заборгованість
минулого кварталу.
По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» маємо ще не використані
кошти на заготівлю овочів на осінньо-зимовий період в розмірі 283,5 тис.грн.
По КЕКВ 2240 «Оплата послуг , крім комунальних» - 450,3тис.грн. тис.
грн. за рахунок коштів попереднього кварталу на виконання робіт та послуг з
ремонту доріг, викачки каналізації в підвальних приміщеннях, ремонт
обладнання.
По КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» на суму - 82,2 тис. грн. в
зв’язку з тим , що за договорами постачання комунальних послуг оплата
здійснюється до 5-го числа за попередній місяць. Тому в ІІІ-му кварталі
пройшли платежі і за фактично спожиті послуги ІІ-го кварталу.
По КЕКВ 2710 «Виплата пенсій і допомоги» маємо економію
150,0тис.грн.

Медична субвенція в звітному кварталі має відхилення -73,6тис.грн. за
рахунок використаних коштів на заробітну плату з нарахуваннями минулого
кварталу.
Власних надходжень , як і в попередньому кварталі, отримано більше
на 292,1 тис. грн. Понад передбачену планом суму надійшли добровільні
внески від фізичних осіб. Відповідно збільшились видатки спеціального фонду
на придбання медикаментів (47,0 тис.грн.), та витрати на придбання
матеріалів, будівельних матеріалів для благоустрою території та підготовку до
осінньо-зимового періоду (225,9 тис. грн.)
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