
Про затвердження Порядку складання,  

погодження, затвердження та контролю  

виконання фінансового плану комунальних  

некомерційних підприємств  

Збаразької міської ради 

 

 

 

 Керуючись статтями 75, 76, 77, 78 Господарського кодексу України, 

Наказом Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 

№ 205 "Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки", з метою планування, підвищення ефективності роботи Комунальних 

некомерційних підприємств Збаразької міської ради, враховуючи висновки 

постійної комісії Збаразької міської ради з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності, відповідно до 

пункту 16 статті 43 та статті 60 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  
1. Затвердити Порядок складання, погодження, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунальних некомерційних підприємств 

Збаразької міської ради згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Збаразької міської ради з питань бюджету, економіки, соціально-економічного 

розвитку та комунальної власності. 

 

Збаразький міський голова Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                            Додаток  

                                                                                                                            рішення міської ради 

                                                                                                                            від                     2021 №   

 

ПОРЯДОК 

складання, погодження, затвердження та контролю виконання фінансового 

плану комунальних некомерційних підприємств Збаразької міської ради 

 (надалі – Порядок) 

 

1. Даний Порядок визначає процедуру складання, погодження, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних 

некомерційних підприємств Збаразької міської ради.  

2. Фінансовий план складається за формою затвердженою Наказом 

Міністерства економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 

"Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки" на 

кожний наступний рік. Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо 

фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників 

поточного року, запланованих показників на плановий рік. 

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та 

підготовки пояснювальної записки підприємство використовує відповідні 

рекомендації, затверджені Наказом Міністерства економічного розвитку та 

торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 "Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки".  

3. Проект фінансового плану підприємства, підписаний керівником, з 

пронумерованими та прошнурованими сторінками у двох примірниках разом з 

пояснювальною запискою в паперовому та електронному вигляді подається до 

загального відділу Збаразької міської ради до 1 серпня року, що передує 

плановому, для розгляду на засіданні депутатської комісії Збаразької міської ради 

з питань бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної 

власності.  

На вимогу постійної комісії Збаразької міської ради до проекту фінансового 

плану підприємства 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; 

- баланс (звіт про фінансовий стан); 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід); 

- звіт про рух грошових коштів; 

- звіт про власний капітал; 

- документ, що містить інформацію про наявність у судах загальної 

юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є комунальне 

підприємство;  
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- відомості про стан виконання рішення суду або інших виконавчих 

документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку стягнуто на 

користь комунального підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на 

фінансовий стан підприємства (за наявності). 

4. Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає 

затвердженню/погодженню.  

5. Постійна депутатська комісія Збаразької міської ради з питань бюджету, 

економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності у строк, 

що становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження проекту 

фінансового плану комунального підприємства, здійснює його аналіз, приймає 

рішення щодо погодження або повернення фінансового плану на доопрацювання, 

про що в письмовій формі повідомляє підприємство. 

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, 

комунальне підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням 

зауважень та подає на повторне погодження протягом строку, що становить не 

більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту. 

Постійна комісія Збаразької міської ради з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності під час здійснення 

аналізу фінансового плану підприємства має право залучати відповідних 

фахівців.  

6. Погоджений постійною комісією Збаразької міської ради з питань 

бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності 

проект фінансового плану комунального підприємства попередньо розглядається 

на засіданні постійних комісій Збаразької міської ради та затверджується на 

черговій сесії міської ради до 1 жовтня року, який передує плановому.  

7. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться за 

обґрунтованим клопотанням керівника комунального некомерційного 

підприємства Збаразької міської ради. 

Заборонено внесення змін до фінансового плану підприємства у періоди, 

календарний строк яких закінчився. 

Проект змін до фінансового плану з пояснювальною запискою про причини 

таких змін, підприємство готує і подає до загального відділу міської ради при 

виникненні нагальної потреби в змінах за процедурою, передбаченою пунктом 3 

Порядку.  

8. На фінансовому плані підприємства проставляється відмітка "Зміни" з 

датами затвердження та погодження. 

9. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану комунального 

підприємства, а також за виконанням показників, затвердженого фінансового 

плану, здійснює керівник підприємства.  

10. Звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства 

складається за формою затвердженою Наказом Міністерства економічного 

розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 "Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки" подається до загального відділу 

міської ради у терміни: 

1) за звітний рік – до 1 квітня року, який настає за звітним періодом; 



2) за звітні квартали поточного року – до 31 травня, 31 серпня та 30 

листопада кожного року. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал 

подається разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік. 

11. Постійна комісія Збаразької міської ради з питань бюджету, економіки, 

соціально-економічного розвитку та комунальної власності погоджує звіт або 

відправляє на доопрацювання за процедурою згідно пунктом 3 Порядку.  

Погоджений постійною комісією Збаразької міської ради з питань 

бюджету, економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності 

звіт про виконання фінансового плану комунального підприємства попередньо 

розглядається на засіданні постійних комісій Збаразької міської ради та 

затверджується на черговій сесії міської ради. 

10. Затверджені фінансові плани та звіти про їх виконання публікуються на 

сайті Збаразької міської ради та сайтах комунальних підприємств. 
 


