ДОДАТОК 2
ЗАТВЕРДЖУЮ
_________________________________
(керівник санаторно-курортного закладу)
_________________________________
"____" _____________________20__р.
ДОВІДКА
ОСНОВНІ ВИТРАТИ за ________ р.
__________________________________________________________
(найменування санаторно-курортного закладу)
№ п/п

Найменування витратних статтей

1

ПРЯМІ МАТЕРІАЛЬНІ ВИТРАТИ

1.1

Вартість медикаментів та медспецматеріалів (якщо вони безпосередньо не входять в
послугу), бланків медичної документації, медичних періодичних видань

1.2

Вартість отриманих медичних послуг від сторонніх організацій (сторонні процедури)

Витрати на харчування (в т.ч. вартість продуктів харчування або вартість дієтичних
столів, вантажно-розвантажувальні, заготівельні послуги та ін.)
1.4
Витрати на комерційне харчування
1.5
Витрати на проживання
1.6
Витрати на додатковий сервіс для проживання
1.7
Витрати на культурно-масові заходи
1.8
Витрати на додатковий сервіс для культурно-масових заходів
Експлуатаційні витрати (комунальні видатки, малоцінний та швидкозношуваний
1.9
інвентар та інші експлуатаційні витрати)
Інші витрати (вартість отриманих послуг з харчування, прання білизни, послуг
1.10 сторонніх організацій, вартість проведення ремонту сторонніми організаціями, послуг
типографії та ін.)
2
ПРЯМІ ВИТРАТИ НА ОПЛАТУ ПРАЦІ
Фонд оплати праці медичного персоналу (лікарі, медсестри, фельдшери, санітари,
2.1
лаборанти)
Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує харчування (працівники кухонь та
2.2
їдалень)
Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує проживання (сестри-господині,
2.3
прибиральниці, чергові та ін.)
Фонд оплати праці персоналу, що забезпечує культурно-масові заходи (працівники
2.4
культурно-масового обслуговування та ін.)
3
ІНШІ ПРЯМІ ВИТРАТИ
3.1
Амортизація основних фондів (приміщення та будівель)
3.2
Амортизація медичного устаткування
3.3
Амортизація обладнання, що забезпечує харчування
Амортизація обладнання, що забезпечує проживання (обладнання номерів, м'якого
3.4
інвентаря та ін.)
Амортизація обладнання, що забезпечує культурно-масові заходи (обладнання для
3.5
культурно-масових заходів та ін.)
3.6
Податки та збори
4
ЗАГАЛЬНОВИРОБНИЧІ ВИТРАТИ
Фонд оплати праці загальновиробничого персоналу (керівники основних підрозділів в
4.1
т.ч. заступники головного лікаря, начальники виробничих служб, господарськообслуговуючий персонал)
4.2
Витрати на службові відрядження
1.3
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8.8
8.9
8.10

Амортизація основних засобів та нематериальних активів загальновиробничого
призначення
Інші загальновиробничі витрати (витрати на утримання та експлуатацію машин і
устаткування, охорону праці, техніку безпеки та ін.)
Нерозподілені постійні загальновиробничі витрати
АДМІНІСТРАТИВНІ ВИТРАТИ
Фонд оплати праці адміністративного персоналу (апарат управління, обслуговуючий
персонал апарату управління)
Витрати на службові відрядження
Амортизація власних матеріальних та нематериальних активів
Інші адміністративні витрати (загальні корпоративні витрати, витрати на зв'язок,
канцелярські витрати, транспортні послуги, програмне забезпечення, т/о медтехніки,
ліфтів, холодильників, касових апаратів, запчастини, охорона, деззасоби, відомча
передплата, електротовари та ін.)
ВИТРАТИ НА ЗБУТ
Фонд оплати праці персоналу відділів, зайнятих збутом (комерційний відділ, відділ
маркетингу, відділ збуту)
Витрати на службові відрядження
Амортизація основних засобів та інших необоротних материальних активів
Витрати на рекламу та маркетинг
Інші витрати на збут
ІНШІ ОПЕРАЦІЙНІ ВИТРАТИ (витрати на дослідження і розробки)
ІНША ІНФОРМАЦІЯ ПО САНАТОРІЮ
Сумарна площа (кв. м.), в тому числі:
площа, що орендується сторонніми організаціями
площа приміщень для надання медичних послуг хворим
площа приміщень харчоблоку та їдалень
площа для проживання
площа для проведення культурно-масових заходів
інша площа (адміністративні, загальновиробничі, підсобні приміщення, санвузли,
коридори, ліфти та ін.)
Премія персоналу санаторію (%)
Плановий рівень рентабельності для медичних послуг та харчування (%)
Плановий рівень рентабельності для комерційного харчування (%)

8.11

Плановий рівень рентабельності для проживання та культурно-масових заходів (%)

8.12

Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (%)

8.13
8.14

Фактична сума на оплату відпусток
Кількість ліжок загальна

8.15

Коефіцієнт завантаженості санаторію (вказати окремо по кожному номеру)

4.3
4.4
4.5
5
5.1
5.2
5.3
5.4
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

Коефіцієнт комфортності проживання відпочиваючих (вказати окремо по кожному
номеру)
Коефіцієнт сертифікації приміщення для проживання відпочиваючих (вказати окремо
8.17
по кожному корпусу)
8.18
Коефіцієнт акредитації санаторію
8.16

ПРИМІТКА: * При відсутності нормативів користуватися фактичними
даними за результатами аналізу 3-х останніх років.
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