
 1 

ПРИМІТКИ 

(ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА) 

ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА 2020 РІК 

Комунальне некомерційне підприємство  

«Тернопільська університетська лікарня»  

Тернопільської обласної ради 
 

 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська університетська лікарня» 

Тернопільської обласної ради засновано на базі майна спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Тернопільської області та є об’єктом спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст Тернопільської області в особі Тернопільської 

обласної ради. Підприємство працює згідно Статуту. 

 Юридична та фактична адреса: 46002, м. Тернопіль, вул. Клінічна, 1. 

 Код ЄДРПОУ – 02001311. 

Форма власності – комунальна, правовий статус – юридична особа, організаційно-

правова форма господарювання - комунальне підприємство. 

Вид діяльності за КВЕД:  

86.10 Діяльність лікарняних закладів (основний); 

86.21 Загальна медична практика; 

86.22 Спеціалізована медична практика. 

 

 Рішенням сесії Тернопільської обласної ради від 06 листопада 2018 року № 1255 

вирішено комунальний заклад Тернопільської обласної ради «Тернопільська 

університетська лікарня» перетворити в комунальне некомерційне підприємство 

«Тернопільська університетська лікарня» Тернопільської обласної ради. 

Власником, Засновником та органом управління Підприємством є Тернопільська обласна 

рада. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Засновнику, а в 

галузевому відношенні підпорядковується управлінню охорони здоров’я Тернопільської 

обласної державної адміністрації в межах повноважень, визначених чинним 

законодавством України. 

 Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська університетська лікарня» 

Тернопільської обласної ради є лікарняним закладом охорони здоров’я – комунальним 

унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги високоспеціалізованої 

медичної допомоги дорослому населенню Тернопільської області та жителям інших 

областей. 

 Генеральний директор (головний лікар) Бліхар Василь Євгенович призначений 

конкурсною комісією Тернопільської обласної ради з 20.08.2019 року строком на 5 років. 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН ПІДПРИЄМСТВА 

 

Аналіз форм фінансової та статистичної звітності за 2019 та 2020 роки показав, що 

спостерігається покращення фінансово-економічних показників Підприємства. 

Фінансовий план Підприємства за 2020 рік виконано з позитивними показниками. 

Основні фінансові показники 
План 

2020 

Факт  

2020 

Відхиле

ння (+,-

) 

Викона

ння (%) 

І. Операційна діяльність 

ДОХОДИ операційної діяльності, в т.ч.: 287360 286856 -504 100% 
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Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) в т.ч.: 178474 172548 -5926 97% 

- доходи від реалізації послуг за програмою 

медичних гарантій 176923 170017 -6906 96% 

- доходи від реалізації платних медпослуг 1249 2199 950 176% 

 - доходи від реалізації послуг немедичних 302 332 30 110% 

Інший операційний дохід 108886 114308 5422 105% 

ВИТРАТИ операційної діяльності, в т.ч. 260906 238687 -22219 91% 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, 

робіт та послуг) 201598 192773 -8825 96% 

Адміністративні витрати 29898 24409 -5489 82% 

Інші операційні витрати 29410 21505 -7905 73% 

Фінансовий результат операційної діяльності  26454 48169 21715 182% 

ІІ. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансових операцій 419 370 -49 88% 

Витрати фінансової діяльності     0   

Фінансовий результат фінансової діяльності 419 370 -49 88% 

ІІІ. Інвестиційна діяльність 

Інші доходи ( інвестиційної діяльності), в т.ч. 6860 18566 11706 271% 

Дохід від безоплатно одержаних необоротних 

активів (в сумі амортизації) 6854 18560 11706 271% 

Інші доходи 6 6 0 100% 

Витрати  170 11677 11507 6869% 

в т.ч.:         

Списання необороних активів 170 90 -80 53% 

Інші витрати діяльності   11587 11587   

Фінансовий результат інвестиційної діяльності  6690 6889 199 103% 

Фінансовий результат  33563 55428 21865 165% 

 

За 2020 рік  дохід від реалізації послуг склад 172 548 тис. грн., що на 171 150 тис. 

грн. більше ніж в 2019 році. В 2020 році за рахунок переходу з бюджетного фінансування 

на розрахунки по програмі медичних гарантій відбувся перерозподіл доходів: збільшилися 

доходи від реалізації послуг за рахунок інших операційних доходів. 

Всього доходи від операційної діяльності в 2020 році становили 286 856 тис. грн.,  

що на 71 611 тис.  грн. або на 33,3% більше, ніж в 2019 році.  

Собівартість за 2020 рік склала 192 773 тис. грн., що на 9 545 тис.  грн. або 5,2% 

більше, ніж в 2019 році. 

Адміністративні витрати збільшились з 20 053 тис. грн. в 2019 році до 24 409 тис. 

грн. в 2020 році тобто на 21,7%. Інші операційні витрати зменшились з 28 214 тис.  грн. 

до 21 505 тис. грн. в 2020 році, тобто на 23,8%. 

Всього витрати від операційної діяльності збільшились на 3,1% з 231 495 тис.  грн. 

в 2019 році до 238 687 тис. грн. в 2020 році. 

За рахунок укладання договорів депозиту в 2020 році Підприємство отримало 

фінансових доходів в сумі 370 тис. грн.  

Інші доходи в 2020 році склали 18 566 тис. грн. Це доходи, одержані від 

використання безоплатно отриманих необоротних активів, в сумі амортизації на вказані 

активи.  

Інші витрати в 2020 році становили 11 677 тис. грн. 
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Чистий фінансовий результат за 2020 рік склав 55 427,6 тис.  грн. 

 

РОЗШИФРОВКА ОКРЕМИХ СТАТЕЙ ДОХОДІВ І ВИТРАТ 

  

Валюта балансу станом на 31.12.2020 року – 270 239,1 тис. грн. 

 

Доходи  

Від реалізації послуг 172 548,7 тис. грн.  

від надання медичних послуг по програмі медичних гарантій 170 016,8 тис. грн.  

від надання інших медичних платних послуг (консультації лікаря, клінічні 

дослідження, лікування іноземців тощо) – 2 199,2 тис. грн.. 

від надання немедичних послуг (транспортування хворих, платна інтернатура 

тощо) – 332,7 тис. грн.  

 

Інші операційні доходи 114 307,4 тис. грн. 

від отриманого фінансування – 60 138,7 тис.  грн.  

дохід як відшкодування на оплату праці та нарахування на неї лікарям-інтернам – 

299,9 тис. грн.  

від безоплатно отриманих централізованих поставок медикаментів та виробів 

медичного призначення – 39 911,5 тис.  грн.  

від безоплатно отриманих запасів та послуг – 11967,4 тис. грн.  

від отриманих благодійних внесків – 300,9 тис. грн.  

від зданих в оренду приміщень – 1471,3 тис. грн.  

компенсація невикористаної відпустки та нарахування на неї працівникам, 

прийнятим на роботу по переводу – 159,8 тис. грн.  

інші доходи (від реалізації відходів, компенсації) –57,9 тис. грн.  

 

Інші фінансові доходи – 370,0 тис.  грн. 

відсотки банку по угодах депозиту – 370,0 тис. грн.  

 

Інші доходи – 18566,1 тис.  грн.  

від використання безоплатно отриманих необоротних активів – 812,2 тис. грн.  

від використання необоротних активів, придбаних за рахунок фінансування – 

17 747,9 тис. грн.  

від реалізації брухту після списання обладнання – 6,0 тис. грн.  

 

Витрати 

Собівартість реалізованих послуг – 192 772,9 тис. грн.  

Матеріальні витрати – 88 378,0 тис. грн.. 

Витрати на оплату праці – 74 609,5тис. грн.  

Відрахування на соціальні заходи – 15 760,2 тис. грн.  

Амортизація – 6 225,3тис грн.  

Інші витрати – 7 799,9 тис. грн.  

 

Адміністративні витрати – 24 409,3 тис. грн.  

Витрати на оплату праці та нарахування на неї – 16 321,9 тис. грн. 

Матеріальні витрати – 735,2 тис. грн.  

Амортизація – 1 514,4 тис. грн.  

Комунальні послуги – 3 537,3 тис. грн.  

Податки та збори – 187 ,3 тис. грн.  

Відрядження – 0,3 тис. грн.  

Послуги – 2 112,9 тис. грн., в т. ч.  
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передплата видань на послуги зв’язку – 92,2 тис. грн.  

господарські послуги (охорона, пожежна охорона, обслуговування ліфтів, 

ремонти побутової техніки тощо) – 429,0 тис. грн.   

поточні ремонти – 977,2 тис.  грн. 

ремонти автомобілів – 60,7 тис. грн.  

обслуговування комп’ютерних програм,локальної мережі, системи відео 

спостереження, комп’ютерної техніки, РРО, баз даних, електронні підписи, 

інтернет тощо – 333,2 тис. грн.  

навчання та семінари – 6,8 тис. грн.  

послуги експертів, консультантів, юристів – 55,5 тис. грн.  

утилізація медичних відходів -  97,4 тис. грн.  

страхування – 58,4 тис. грн.  

комісія банку – 2,5 тис. грн.  

 

Інші операційні витрати – 21 505,2 тис.  грн.  

 Списання матеріальних цінностей, переданих в інші установи, згідно рішень 

Тернопільської обласної ради та розпоряджень управління охорони здоров’я  - 18 047,7 

тис. грн.  

Заробітна плата окремим категорія працівників за рахунок цільових коштів 

(інтернам, працівникам під час Державного призову та відпускні в рахунок компенсації), а 

також нарахування ЄСВ на неї та на оплату лікарняних – 1 127,0 тис. грн.  

Утримання приміщень, зданих в оренду – 825,7 тис. грн.  

 Утримання приміщень, зайнятих університетом – 777,0 тис. грн.  

 Витрати на виплату пільгових пенсій – 88,8 тис. грн.  

 Витрати на підготовку (перепідготовку) кадрів та підвищення кваліфікації 

медичних працівників області – 563,2 тис. грн.  

 Собівартість реалізованих запасів – 53,3 тис. грн.  

 Сумнівні та безнадійні борги (за проживання в гуртожитку) – 1,0 тис. грн.  

Пені та претензії під час проведення ревізії – 21,5 тис. грн.  

 

Інші витрати – 11 677,2 тис. грн.  

Вибуття медобладнання – 89,7 тис. грн. 

Вибуття земельних ділянок – 11 587,5 тис. грн.  

 

РОЗШИФРОВКА ДЕБІТОРСЬКОЇ ТА КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

 

Дебіторська заборгованість  

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2021 року становила 846 тис. грн., яка 

в порівнянні з дебіторською заборгованістю станом на 01.01.2020 року зросла на 483 тис. 

грн. або на 133%. (за рахунок зростання заборгованості по оплаті лікарняних листків 

фондом соціального страхування, медичних фірм за клінічні дослідження). 

         
Дебіторська заборгованість станом на 

01.01.2020 

станом на 

01.01.2021 

За надані послуги 8 87 

Клінічні дослідження  451 

Відсотки по депозиту  1 

За оренду приміщень 141 115 

Розрахунки з підзвітними особами  6 

Розрахунки із Фондом соціального страхування 98 185 

Аванси постачальникам  116 1 

Всього 363 846 



 5 

 
Кредиторська заборгованість  

Станом на 01.01.2021 року кредиторська заборгованість зросла на 9,8% або на 19 

тис. грн. в порівнянні з початком 2020 року та становила 213 тис. грн. (за рахунок 

збільшення заборгованостей, пов’язаних із оплатою лікарняних листків). Заборгованість 

за товари та послуги на початок та кінець 2020 року відсутня. 

 

Кредиторська заборгованість станом на 

01.01.2020 

станом на 

01.01.2021 

 Податок на додану вартість      77 22 

Оплата праці по листку непрацездатності за 

рахунок Фонду соціального страхування  

83 158 

Утримання з оплати праці по листку 

непрацездатності за рахунок ФСС  

15 27 

Передоплата по договорах навчання в заочній 

частині інтернатури 

19 6 

 Всього 194 213 

 

СТРУКТУРА БАЛАНСОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

 

В активах Підприємства найбільшу питому вагу складають необоротні активи 51%. 

Сума зносу складає 37,5% від первісної вартості основних засобів. 

Питома вага запасів в структурі активу балансу складає 29%, грошових коштів – 

14%, незавершених капітальних інвестицій – 6%. 

В пасиві Підприємства зареєстрований статутний капітал відсутній. На підставі 

Рішення Тернопільської обласної ради №29 від 23.12.2020 року внесено зміни про 

встановлення статутного капіталу в розмірі - 0 грн.  

Додатковий капітал (26,3% пасиву балансу) відображає залишкову вартість 

необоротних активів, безоплатно отриманих Підприємством. Із суми 71 075,4 тис. грн. 

вартість права на користування земельними ділянками складає 58 324,7 тис. грн.  

Цільове фінансування (21,5% пасиву балансу) складається із: 

незавершених капітальних інвестицій за рахунок бюджетних коштів 

13 658,6 тис. грн.  

запасів, отриманих по централізованих поставках – 40 055,6 тис. грн.  

запасів, придбаних за бюджетні кошти – 3 705,9 тис. грн.  

запасів, безоплатно отриманих – 668,4 тис. грн.  

витрат майбутніх періодів, здійснених за бюджетні кошти – 3,7 тис. грн.  

Доходи майбутніх періодів (30,8% пасиву балансу) відображають залишкову 

вартість необоротних активів, придбаних Підприємством за бюджетні кошти.  

 

ПЛАТОСПРОМОЖНІСТЬ 

 

Значення розрахованих показників платоспроможності (коефіцієнта покриття, 

коефіцієнта швидкої ліквідності, коефіцієнта платоспроможності, коефіцієнта 

фінансування, коефіцієнта забезпечення власними оборотними коштами) відповідають 

своїм нормативним значенням, що свідчить про задовільне використання ресурсів праці, 

капіталу, землі, матеріалів, енергії, інформації при наданні послуг, що забезпечує 

продуктивність праці та платоспроможність Підприємства. 

 
Показники Розрахункове 

значення 

Фактичне 

значення за 2020р. 
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Коефіцієнт абсолютної ліквідності 

 

0,25 - 0,5 0,37 

Коефіцієнт загальної ліквідності (або покриття)  

 

1,0 - 2,0 1,18 

Коефіцієнт фінансової стійкості 

 

> 0,5 0,48 

Коефіцієнт покриття зобов’язань власним капіталом (або 

фінансування, або структури капіталу) 

 

0,5 – 1,0 1,1 

Коефіцієнт рентабельності активів  

 

> 0 0,26 

 

ЗАКУПІВЛІ ТОВАРІВ, РОБІТ І ПОСЛУГ 

 

Усі закупівлі товарів, робіт і послуг проводяться через електронну систему 

закупівель та включаються до річного плану закупівель. Річний план та зміни до нього 

безоплатно оприлюднюються в електронній системі закупівель. 

У 2020 р було проведено 43 конкурентних процедур на суму 98 227,6 тис. грн.,  259 

прямих  договорів  з оприлюдненням звіту про договір про закупівлю, укладений без 

використання електронної системи закупівель, на суму 17 710,7 тис. грн., з них 65 

договорів як закупівлі, спрямовані на запобігання, виникнення і поширення короно 

вірусної хвороби (згідно Постанови КМУ від 20.03.20 р. №225), на суму 10 275,6 тис. грн.  

 

Середня кількість працівників в 2020 році становила 1071 чол. 

Середня заробітна плата в квітні – грудні 2020 року (період співпраці із Національною 

службою України) складала 7200,20 грн.  

 

 

 

 

 

Генеральний директор  

(головний лікар)      Василь Бліхар     


