
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сорок сьомої позачергової        
сесії Диканської районної ради сьомого
скликання
від 16 липня 2019 року

ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану

комунальних некомерційних  підприємств, засновником яких є 
Диканська районна рада (нова редакція) 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження та контро-
лю виконання  фінансового  плану  комунальних некомерційних  підприємств,
засновником яких є Диканська районна рада (далі – фінансовий план підприє-
мства).       

2. Фінансовий  план  підприємства  складається  за  формою  згідно
з Додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною роз-
бивкою  і  відображає  очікувані  фінансові  результати  в  запланованому  році.
Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фак-
тичних  показників  минулого  року  та  планових  і  прогнозних  показників  по-
точного року, а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку під-
приємства.

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підго-
товки  пояснювальної  записки  підприємству  необхідно  використовувати
рекомендації, зазначені в наказі Міністерства економічного розвитку і торгівлі
України від 2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарюва-
ння  державного  сектору  економіки»  зі  змінами,  внесеними  Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 31 липня 2018 року
№ 1070.

3. Фінансовий план повинен забезпечувати збільшення показників рента-
бельності діяльності підприємства та активів порівняно з плановим та прогноз-
ними показниками на поточний рік. 

4.  Проект фінансового плану підприємства з пронумерованими, прошну-
рованими та скріпленими печаткою сторінками у двох примірниках у паперово-
му та електронному вигляді подається до Диканської районної ради  до 01 ли-
стопада року, що передує плановому.

 До проекту фінансового плану підприємства додається:

-  пояснювальна записка,  яка містить результати аналізу  фінансово-госпо-
дарської діяльності підприємства за попередній рік, а також показники його
фінансово-господарської діяльності та розвитку в поточному році та на пла-
новий рік;



- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року: баланс (звіт
про фінансовий стан) (форма № 1), звіт про фінансові результати (звіт про
сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3),
звіт про власний капітал (форма № 4);

5. Уповноважений  орган  Диканської  районної  ради,  в  особі  постійної
комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, інвести-
цій, підприємництва та управління майном протягом 10 робочих днів здійснює
аналіз проекту фінансового плану підприємства та за результатами  перевірки,
при  погодженні  проекту  фінансового  плану,  готує  проект  рішення  районної
ради  та подає його на затвердження.

6.  У  разі  відхилення  проекту  фінансового  плану   підприємства,  він
повертається підприємству на доопрацювання впродовж 10 робочих днів.  При
доопрацюванні  проекту  фінансового  плану   адміністрація  підприємства  роз-
глядає всі зауваження та подає фінансововий план  на  погодження повторно, не
пізніше як 10 робочих днів з дня надходження проекту. 

7. Фінансовий план підприємства  підлягає  затвердженню до  25 грудня
року, що передує плановому. 

8. Затвердження фінансового плану підприємства, а також змін до нього
здійснюється відповідним рішенням Диканської районної ради.  

9. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситись за ініціа-
тивою підприємства або органу управління  один раз на місяць.

Зміни до фінансового плану підприємства не можуть уноситись у періо-
ди, за якими минув строк звітування.

10. Пропозиції щодо внесення змін до фінансового плану підприємства
подаються до Диканської районної ради не пізніше 20 числа місяця, що настає
за звітним періодом.

11.  Погодження  змін  та  прийняття  рішення  щодо  внесення  змін  до
фінансового плану здійснюються у порядку, передбаченому в пунктах 5-6 дано-
го порядку.

12.  Звіт  про  виконання  фінансового  плану  подається  в  паперовому  та
електронному  вигляді  за  формою,  згідно  Додатку  2, щокварталу  у  строки,
установлені  органом  управління  для  подання  фінансової  звітності:  за  IV
квартал та рік – до 31 березня року, що настає за звітним періодом; за І, ІІ та ІІІ
квартали – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що настає за звітним
періодом.

Голова Диканської районної ради                                         С. В. Муха


