
Проєкт вноситься  

селищним головою 

 

 

 

Двадцять третя сесія Олександрівської селищної ради восьмого скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від _ ____________ 2021 року                                                                        № __ 

смт Олександрівка 

 

Про Порядок складання, затвердження та контролю виконання 
фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади 
 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення 

ефективності роботи підприємств, що належать до комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади, керуючись ст. 27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  відповідно до ст. 24, 75, 

76, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року №205                                

«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору 

економіки» (зі змінами), наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та 

сільського господарства України від 22 січня 2021 року №122 «Про внесення 

змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки»  

 

СЕЛИЩНА РАДА ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових планів підприємств, що належать до комунальної власності 

Олександрівської селищної територіальної громади (додаток 1). 

 

2. Затвердити перелік виконавчих органів, які відповідальні за 

погодження фінансових планів  підприємств, що належать до комунальної 

власності Олександрівської селищної територіальної громади (додаток 2). 

 

3. Покласти персональну відповідальність за складання та виконання 

фінансових планів – на керівників підприємств, що належать до комунальної 

власності Олександрівської селищної територіальної громади. 

         4. Визначити, що проекти фінансових планів підприємств, що належать 

до комунальної власності Олександрівської селищної територіальної 

громади, можуть бути подані: 



на 2022 рік - в строк до 10 січня 2022 року. 

з 2022 року – відповідно до термінів, вказаних у Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансових планів підприємств, що 

належать до комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади. 

 

5. Контроль за виконанням покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, фінансів, власності та інвестиційної діяльності. 

 

 
 

 
 

 
Селищний голова                                                      Олександр БЕЗПЕЧНИЙ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  

Олександрівської селищної ради  

від «___» _______2021 року № __ 

 
 

ПОРЯДОК 
складання, затвердження та контролю виконання фінансових 

планів підприємств комунальної власності Олександрівської селищної 
територіальної громади 

 
1. Порядок складання, затвердження та контролю виконання фінансових 

планів підприємств комунальної власності Олександрівської селищної 

територіальної громади (далі - Порядок) визначає процедуру складання, 

затвердження (погодження) та контролю за виконанням фінансових планів 

підприємств, засновником яких є Олександрівська селищна рада               

(далі - Підприємство). 

2. Фінансовий план Підприємства складається за формою згідно з 

наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 

господарства України від 22 січня 2021 року №122 «Про внесення змін до 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

суб’єкта господарювання державного сектору економіки» (далі - Наказ) на 

кожен наступний рік і відображає очікувані фінансові результати в 

запланованому році. Фінансовий план Підприємства також містить довідкову 

інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових 

показників поточного року. 

Під час складання фінансового плану, звіту про виконання його 

показників, підготовки пояснювальної записки до них, Підприємство може 

використовувати роз’яснення, зазначені в додатку 2 до Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки, визначеного Наказом. 

3. Фінансовий план Підприємства повинен забезпечувати зростання 

фінансових результатів діяльності, отримання прибутку та чистого прибутку. 

Подання збиткового фінансового плану може бути як виняток, якщо таке 

обумовлено об’єктивними причинами. 

Фінансовий план комунального некомерційного Підприємства сфери 

охорони здоров’я повинен забезпечувати беззбиткову діяльність. 

4. Директор Підприємства надає у паперовому та електронному вигляді 

проект фінансового плану до виконавчого органу Олександрівської селищної 

ради, який здійснює координацію діяльності Підприємства згідно зі статутом 

Підприємства або положенням виконавчого органу Олександрівської 

селищної ради (далі - виконавчий орган), до 01 листопада року, що передує 

плановому. 



У разі зменшення чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг), прибутку або чистого прибутку порівняно із 

прогнозними та запланованими показниками поточного року, Підприємство 

обов'язково подає також обґрунтування причин такого зменшення з 

відповідними розрахунками. 

До проекту фінансового плану Підприємства додаються: 

пояснювальна записка, яка включає результати аналізу фінансово-

господарської діяльності Підприємства за попередній рік, а також показники 

господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на 

плановий рік, в тому числі: 

відомості про майно Підприємства; 

дані про дебіторську та кредиторську заборгованість; 

інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ 

майнового характеру, стороною яких є Підприємство; 

детальна інформація про залучення, витрачання та погашення кредитних 

коштів; 

штатний розпис на плановий рік із зазначенням фонду оплати праці у 

розрізі адміністративного та виробничого персоналу; 

проблемні питання діяльності підприємства та пропозиції по їх 

вирішенню; 

затверджені заходи стратегічного плану розвитку підприємства на 

плановий рік; 

проект інвестиційної програми підприємства на плановий рік (за 

наявності); 

інша інформація. 

5. Погодження фінансового плану здійснюється за наступною 

процедурою: 

5.1. Виконавчий орган у термін 5 робочих днів здійснює аналіз проекту 

фінансового плану, з обов’язковим порівнянням планових показників з 

показниками фінансово-господарської діяльності за попередній рік, погоджує 

або супровідним листом повертає Підприємству на доопрацювання проект 

фінансового плану. 

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання, 

Підприємство забезпечує виправлення зауважень виконавчого органу в 

термін 2 робочих днів. 

5.2. Керівник Підприємства готує проект рішення виконавчого 

комітету/сесії селищної ради відповідно до статуту Підприємства                        

про затвердження фінансового плану та виносить його на розгляд 

виконавчого комітету/сесії Олександрівської селищної ради в термін                    

до 01 грудня року, що передує плановому. 

6. У разі неподання на погодження фінансового плану у визначені 

Порядком терміни або подання з порушенням встановленого Порядку, 

директор Підприємства несе персональну відповідальність відповідно до 

чинного законодавства. 



7. За наявності об’єктивних причин або зміни нормативної бази на 

законодавчому рівні, комунальне Підприємство подає проект рішення про 

внесення змін до фінансового плану з пояснювальною запискою та 

обґрунтуваннями на погодження до відповідного виконавчого органу. 

Після погодження з відповідним виконавчим органом, керівник 

Підприємства виносить проект рішення про зміни до фінансового плану на 

розгляд виконавчого комітету/сесії селищної ради відповідно до статуту 

Підприємства. 

8. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів Підприємств, 

а також за виконанням показників затверджених фінансових планів здійснює 

відповідний виконавчий орган. 

Відповідальність за достовірність та обґрунтованість показників 

фінансового плану несе керівник Підприємства згідно з укладеним 

контрактом. 

9. Підприємства надають звіти про виконання фінансового плану на 

погодження відповідному виконавчому органу до 20 квітня - за І квартал,          

20 липня - за І півріччя, 20 жовтня - за 9 місяців та до 18 лютого - за рік. 

Підприємство надає щоквартально, погоджений з відповідним 

виконавчим органом, звіт про виконання фінансового плану відділу 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради в паперовому та електронному вигляді за 

формою, наведеною в додатку 3 Наказу, до 30 квітня - за І квартал, 30 липня - 

за І півріччя, 30 жовтня - за 9 місяців та до 28 лютого - за рік. 

До звіту про виконання фінансового плану Підприємства додається: 

пояснювальна записка із зазначенням за окремими факторами 

результатів фінансово-господарської діяльності Підприємства, причин 

значних відхилень фактичних показників від планових; 

баланс Підприємства на останню звітну дату; 

звіт про фінансові результати за останній звітний період. 

У разі, коли звіт про виконання фінансового плану Підприємства не 

відповідає вимогам Порядку, він вважається неподаним, про що відділ 

економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради повертає звіт Підприємству на 

доопрацювання із зазначенням зауважень. 

У разі повернення звіту на доопрацювання, Підприємство забезпечує 

виправлення зауважень відділу економічного розвитку, інвестицій та 

комунальної власності Олександрівської селищної ради в термін 2 робочих 

днів. 

Відділ економічного розвитку, інвестицій та комунальної власності 

Олександрівської селищної ради в термін 5 робочих днів перевіряє звіт про 

виконання фінансового плану Підприємства на відповідність показників 

фінансово-господарської діяльності Підприємства даним бухгалтерського 

обліку. 

У разі відповідності звіту про виконання фінансового плану 

Підприємства вимогам Порядку, відділ економічного розвитку, інвестицій та 



комунальної власності Олександрівської селищної ради готує проект рішення 

виконавчого комітету  Олександрівської селищної ради про хід виконання 

комунальними підприємствами Олександрівської селищної ради фінансових 

планів за відповідний період. 

Керівники Підприємств виступають співдоповідачами під час розгляду 

питання про хід виконання комунальними підприємствами Олександрівської 

селищної ради фінансових планів за відповідний період.  

10. У разі неподання квартального та річного звітів про виконання 

фінансового плану, директор Підприємства несе персональну 

відповідальність відповідно до чинного законодавства. 

11.За несвоєчасне погодження річного фінансового плану та звітів про 

його виконання, несвоєчасне внесення змін до фінансового плану, 

проведення видатків не передбачених затвердженим фінансовим планом, 

посадові особи Підприємства несуть дисциплінарну відповідальність в 

установленому порядку. 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії  

Олександрівської селищної ради  

від «___» _______2021 року № __ 

 
ПЕРЕЛІК 

 виконавчих органів, які відповідальні за погодження фінансових планів  
підприємств, що належать до комунальної власності Олександрівської 

селищної територіальної громади 
 

№ 
з/п 

Назва комунального підприємства, яке 
готує та надає на погодження фінансовий 

план  

Назва виконавчих органів, які 
відповідальні за погодження 

фінансових планів  підприємств, що 
належать до комунальної власності 

Олександрівської селищної 
територіальної громади 

1. Комунальне некомерційне підприємство 

«Олександрівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

Олександрівська селищна рада 

2. Комунальне некомерційне підприємство 

«Олександрівська лікарня» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

3. Комунальне підприємство «Комсервіс» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

Відділ містобудування, архітектури, 

житлово-комунального господарства 

та благоустрою                

Олександрівської селищної ради                                               

4. Комунальне підприємство села Бірки 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

5. Комунальне підприємство «Лісове» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

6. Комунальне підприємство «Оберіг-Аква» 

Олександрівської селищної ради 

Кропивницького району Кіровоградської 

області 

_______________________________ 


