
Пояснювальна записка
до звіту про виконання фінансового плану на 2019 рік 

Комунального некомериійного підприємства Сумської обласної ради 
«Сумський обласний діагностичний центр»

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради 
«Сумський обласний діагностичний центр» є закладом охорони здоров’я - 
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 
третинноіУвисокоспеціалізованої медичної допомоги будь-яким особам в 
порядку та на умовах, встановлених законодавством, а також здійснює 
управління медичним обслуговуванням населення міста Суми та Сумської 
області, вживає заходи з профілактики захворювань населення та підтримання 
громадського здоров’я.

Підприємство сторене за рішенням Сумської обласної ради від 22 лютого 
2019 року (26 сесія, 7 скликання) відповідно до Законк України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» шляхом перетворення комунального закладу 
Сумської обласної ради «Сумський обласний діагностичний центр» у 
комунальне некомерційне підприємство.

Метою діяльності підприємства є: здійснення медичної практики, 
забезпечення доступною кваліфікованою консультативно-діагностичною та 
лікувальною допомогою населення на основі концентрації та інтенсивного 
використання сучасної медичної техніки та обладнання, координації діяльності 
діагностичних служб Сумської області.

Основними напрямками діяльності підприємства є:
- медична практика з надання третинної/високоспеціалізованої та інших 

видів медичної допомоги населенню;
- розробка та впровадження нових технологій, обладнання, методів 

профілактики і лікування;
- здійснення профілактики захворювань серед населення;
- здійснення оздоровчих заходів;
- просвітницька діяльність, напралена на пропаганду здорового способу 

життя;
- консультативна допомога пацієнтам;
- надання послуг в галузі медицини, що передбачені законодавством 

України;
- здійснення іншої, не забороненої законодавством діяльності, необхідної 

для належного забезпечення та підвищення якості лікувально-діагностичного 
процесу;
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- управління ресурсами, розвитку та підвищення якості кадрового 
потенціалу підприємства.

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради 
«Сумський обласний діагностичний центр» у 2019 році отримало кошти в сумі 
3831,17 тис.грн., в тому числі:

- 3478,67 тис.грн., кошти медичної субвенції;
- 347,7 тис.грн., додаткова дотація;
- 4,8 тис.грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами

згідно з їх^основною діяльністю;
Кількість штатних посад КНГІ Сумської обласної ради «Сумський 

обласний діагностичний центр» становить 88,5 одиниць, в т. ч.:

Дохідна частина фінансового плану на 2019 рік (рядок 1000 «Чистий дохід 
від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить 3831,17 тис.грн.: 

3478,67 тис.грн. - кошти медичної субвенції;
347,7 тис.грн. - додаткова дотація;
4,8 тис.грн., плата за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно з їх основною діяльністю;
Витратна частина фінансового плану на 2019 рік:

Рядок 1010 «Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)» 
разом становить 10613 тис.грн., та складається із:
- матеріальних витрати -  205,7 тис.грн. в тому числі:

- «Предмети, матеріали,обладнання та інвентар» - 42,6 тис.грн.
- «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 163,1 тис.грн.;

- витрат на електроенергію -  138,03 тис.грн.;
- витрат на оплату праці -  1755,85 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи -  393,93 тис.грн.;
- амортизації основних засобів і нематеріальних активів -  7757,76 тис.грн.;
- інших витрат (видатки на відрядження, охорону праці, підвищення 
кваліфікації працівників, поточний ремонт і повірка медичного та іншого 
обланання, виплата пенсії, поточні видатки на утримання закладу) -  361,17 тис. 
грн. (в тому числі на відшкодування комунальних послуг та енергоносіїв» -  
109,6 тис. грн.).
Рядок 1030 «Адміністративні витрати» становить -  976,22 тис.грн., в тому 
числі:

лікарі
фахівці з базовою та неповною вищою 
медичною освітою 
молодші медичні сестри 
інший персонал

- 29,25 од.;

- 31,0 од;
- 9,0 од.;
- 19,25 од.
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- витрати на оплату праці -  786,75 тис.грн.;
- відрахування на соціальні заходи -  174,66 тис.грн.;
- інші витрати (витрати, пов’язані з використанням власних службових 
автомобілів, витрати на страхові послуги, службові відрядження, зв'язок, 
консультаційні та інформаційні послуги, витрати на підвищення кваліфікації та 
мперепідготовку кадрів, витрати на утримання основних фондів, інших 
необоротних активів загальногосподарського використання) -  14,81 тис. грн.

Підприємство у 2019 році отримало від’ємний фінансовий результат -  
7757,76 тис.грн. (амортизація основних засобів і нематеріальних активів).

Директор Яросав Жданов
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