
 
 

 
 

 

ГОЛОВАНІВСЬКА  РАЙОННА  РАДА 

 

 

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ 

СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

       

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від  9 листопада 2018 року         № 339 

смт Голованівськ 

 

Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання 

фінансових  планів комунальних 

підприємств  Голованівської районної ради 

  

З метою встановлення єдиної методології фінансового планування 

суб’єктами господарювання комунального сектору економіки, підвищення 

ефективності роботи комунальних підприємств, засновником яких є  районна 

рада, відповідно до статей 75, 78 Господарського кодексу України, 

враховуючи наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

2 березня 2015 року № 205 «Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки», керуючись статтями 43, 60 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

районна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових планів комунальних підприємств Голованівської 

районної ради згідно з додатком. 

 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету, фінансів, управління комунальною 

власністю та соціально-економічного розвитку. 
 

 
 
Голова районної ради             Б.Кучмій 

 

 



 

         ЗАТВЕРДЖЕНО 

       рішення районної ради 

        від 9 листопада 2018 року  

        №339 

 

ПОРЯДОК 

складання, затвердження та контролю виконання фінансових планів 

комунальних підприємств Голованівської районної ради 

 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження 

(погодження) та контролю виконання фінансових планів комунальних 

підприємств, засновником яких є Голованівська районна рада (далі – 

підприємство). 

 

2. Фінансовий план підприємства складається за формою згідно з 

додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною 

розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому 

році. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних 

показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного 

року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із 

стратегічним планом розвитку підприємства. 

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та 

підготовки пояснювальної записки підприємство використовує рекомендації 

щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його 

виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в додатку 

2 до Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового 

плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, 

затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України від 2 березня 2015 року № 205, крім рекомендацій щодо заповнення 

показників у рядках, що передбачають розподіл одержаного прибутку та 

виплату дивідендів засновнику у випадку складання фінансового плану 

некомерційними підприємствами. 

3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників 

рентабельності діяльності підприємства, активів та власного капіталу 

порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. У разі 

зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних податків, 

зборів (обов’язкових платежів) до місцевого бюджету підприємство 

обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними 

розрахунками. 

Для некомерційних підприємств, що не мають на меті отримання 

прибутку, фінансовий план має забезпечувати досягнення економічних, 
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соціальних та інших результатів, що очікуються від діяльності підприємства 

відповідно до покладених на нього засновником завдань. 

4. Проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником 

підприємства, з пронумерованими, прошнурованими сторінками у двох 

примірниках разом з пояснювальною запискою у паперовому та 

електронному вигляді подається до районної державної адміністрації не 

пізніше 1 жовтня року, що передує плановому. Фінансовий план 

підприємства за рік, що минув, не підлягає затвердженню/погодженню. 

5. Районна державна адміністрація у строк, що становить не більш як 

10 робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану підприємства, 

здійснює аналіз зазначеного проекту з обов’язковим порівнянням його 

показників з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства 

за два попередні роки та приймає рішення про направлення проекту 

фінансового плану на затвердження до районної ради або повернення його на 

доопрацювання та в письмовій формі повідомляє підприємство про прийняте 

рішення. 

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, в 

тому числі в разі не затвердження його районною радою, підприємство 

забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на 

повторне затвердження протягом 10 робочих днів з дня надходження 

зауважень до проекту. 

6. Фінансовий план підприємства затверджується районною радою не 

пізніше 1 вересня року, що передує плановому. 

Затверджений районною радою фінансовий план підприємства 

протягом 10 робочих днів передається до фінансового управління районної 

державної адміністрації для врахування під час формування районного 

бюджету на наступний рік.  

7. До проекту фінансового плану підприємства в паперовому та 

електронному вигляді додаються такі документи: 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за 

формою, визначеною Національним положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», 

затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 

року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 

року за № 336/22868, зокрема баланс (звіт про фінансовий стан) (форма № 1) 

(з розшифруванням статей балансу, що становлять більше 10 відсотків 

валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про сукупний 

дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт про 

власний капітал (форма № 4); 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

підприємство, відомості про стан виконання рішення суду або інших 
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виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку 

стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив 

на фінансовий стан підприємства (за наявності). 

8. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть 

вноситись протягом календарного року. Зміни до фінансового плану 

підприємства не можуть уноситись у періоди, календарний строк яких 

закінчився. 

9. Зміни до фінансового плану подаються на затвердження до районної 

ради в порядку визначеному пунктами 4, 5 цього Порядку із зазначенням 

підстав внесених змін.  

У разі внесення змін до фінансового плану на документі ставиться 

відмітка «Змінений» з посиланням на рішення районної ради, згідно якого 

внесено зміни. 

 

10. Звіт про виконання фінансового плану підприємства в паперовому 

та електронному вигляді за формою, наведеною в додатку 2 до цього 

Порядку та показники виконання фінансового плану підприємства за квартал 

(разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства 

із зазначенням значних відхилень фактичних показників від планових) 

подаються до районної державної адміністрації протягом наступних 2 

місяців, за звітний період. 

 

11. Звіт про виконання фінансового плану підприємства та показники 

фінансового плану за рік подаються до районної державної адміністрації 

протягом 3 місяців, наступних за звітним роком та затверджується районною 

радою. 

 

12. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств 

та виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств 

здійснює районна державна адміністрація.  

 

 

 

 

 
 


