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КНП «Бердянський заклад з надання психіатричної допомоги» ЗОР 
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за 2020 рік 

Комунальне некомерційне підприємство «Бердянський заклад з надання психіатричної допомоги» Запорізької обласної ради створено 

відповідно до Рішення Запорізької обласної ради від 27.02.2020 року № 14 «Про створення Комунального некомерційного підприємства 

«Обласний медичний центр репродукції людини» Запорізької обласної ради». 

В складі КНП «БЗНПД» ЗОР протягом 2020р. функціонувало 7 медичних та обслуговуючих підрозділів: 

 Диспансерно-поліклінічне відділення; 

 Психіатричне відділення  на 55 ліжок; 

 Психіатрично-наркологічне відділення на 60 ліжок; 

 Клініко-діагностична лабораторія; 

 Загальний лікарняний персонал 

 Адміністративно-управлінський персонал 

 Господарсько-обслуговуючий персонал 

В  КНП «БЗНПД» ЗОР протягом 2020р. середня кількість співробітників становила 122 особи, з них – 1 керівник, 16 лікарів, 2- 

адміністративно-управлінський персонал, 40 середній медичний персонал, 44 молодший медичний персонал, 19 – інший персонал.   

     Протягом 2020р. КНП «БЗНПД» ЗОР надавало спеціалізовану безоплатну медичну допомогу згідно програми медичних гарантій, 

для чого КНП «БЗНПД» ЗОР украдено з НСЗУ договори за наступними пакетами послуг: 

 Амбулаторна вторинна (спеціалізована) та третинна (високоспеціалізована) медична допомога дорослим та дітям; 

 Психіатрична допомога дорослим та дітям; 

 Лікування осіб із психічними та поведінковими розладами внаслідок вживання опіоїдів із використанням препаратів замісної 

підтримувальної терапії; 

 Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров`я, умови яких застосовуються з  

01.07.2020р 

  



 Перехідне фінансове забезпечення комплексного надання медичних послуг закладами охорони здоров`я, умови яких застосовуються з 

01.09.2020р 

     У 2020 році КНП «БЗНПД» ЗОР проведено більше 26 тисяч амбулаторних відвідувань лікарів, пройшли лікування в стаціонарі 1564 

хворих. 

За даними щоквартальних анкетувань пацієнтів КНП «БЗНПД» ЗОР скарг на якість надання медичних послуг не отримано. 

 

Інформація про діяльність КНП «БЗНПД» ЗОР за результатом 2020р. (тис. грн): 

Найменування показника факт за 2020р.                                                                             

Доходи і витрати від операційної діяльності (в тис. грн.) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  

відповідно до укладених договорів з НСЗУ                                                                                                    11 561,896                                           

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),  

що надаються КНП згідно з їх основною діяльністю                                                                                             0,00 

Дохід з місцевого бюджету (на оплату комунальних послуг та  

енергоносіїв, товарів, робіт, послуг) всього                                                                                                   1 598,209                                       



Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами                                                                             1 444,831 

Інші доходи, у т. ч.: 

дохід від операційної оренди активів, платних послуг                                                                              381,158 

дохід від реалізації необоротних активів                                                                                                         0,00 

дохід від благодійних внесків, грантів та дарунків                                                                                        0,00 

Інші надходження, не заборонені законодавством                                                                                        0,00 

Усього доходів                                                                                                                                        14 986,094 

Витрати 

Заробітна плата                                                                                                                                           8854,928 

Нарахування на оплату праці                                                                                                                    1901,087 



Предмети, матеріали, обладнання та інвентар                                                                                       165,811 

Медикаменти та перев’язувальні матеріали                                                                                           317,126 

Продукти харчування                                                                                                                               376,377 

Оплата послуг (крім комунальних)                                                                                                         161,171 

Видатки на відрядження                                                                                                                              9,839 

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв, у т. ч.:                                                                         1 172,539 

Оплата теплопостачання                                                                                                                         679,020        

Оплата водопостачання та водовідведення                                                                                           140,047  

Оплата електроенергії                                                                                                                             338,886 

Оплата природного газу                                                                                                                            0,000 



Оплата інших енергоносіїв                                                                                                                    14,586 

Окремі заходи з реалізації державних (регіональних) програм,  

не віднесені до заходів розвитку                                                                                                           1,500 

Соціальне забезпечення                                                                                                                        64,968 

Інші поточні видатки                                                                                                                            52,224 

Придбання основного капіталу                                                                                                          119,400 

Резервний фонд (фонди), в т. ч.: 

Видатки майбутніх періодів                                                                                                             1754,433 

Усього витрат                                                                                                                                14 951,403 

Фінансовий результат                                                                                                                        34,691 

Розрахунки з бюджетом 



Сплата податків та зборів до Державного бюджету     

України (податкові платежі)                                                                                                         179,306 

Сплата податків та зборів до місцевих бюджетів (податкові платежі)                                   1645,173 

 

Інші податки, збори та платежі на користь держави                                                                1901,087 

Податкова заборгованість                                                                                                                   0,00 

Інвестиційна діяльність 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т. ч.:                                                                                    0,00 

доходи з місцевого бюджету цільового фінансування 

по капітальних видатках                                                                                                                   0,00  

Капітальні інвестиції, у т. ч.:                                                                                                   156,880 



капітальне будівництво                                                                                                                   0,00 

придбання (виготовлення) основних засобів                                                                            119,40 

придбання інших НМА                                                                                                                37,480                       

Вартість основних засобів                                                                                                        4251,718 

Звіт про фінансовий стан 

Необоротні активи                                                                                                                   1 864,503 

Оборотні активи                                                                                                                       2 709,967 

Усього, активи                                                                                                                          4 574,470 

Дебіторська заборгованість                                                                                                          16,650 

Дані про персонал 

Середня кількість працівників                                                                                                        122 



Керівник                                                                                                                                              1 

Лікарі                                                                                                                                                 16 

Адміністративно-управлінський персонал                                                                                      2 

Середній медичний персонал                                                                                                         40  

Молодший медичний персонал                                                                                                      44 

Інший персонал                                                                                                                                19 

 


