
ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ІЗЯСЛАВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
шостої  сесії Ізяславської міської ради восьмого скликання

09 квітня 2021 року                                 № 56

Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових  планів  комунальних  підприємств  Ізяславської  міської  ради  та
затвердження  Порядку складання, затвердження, внесення змін та контролю
виконання  фінансового  плану  комунальних  підприємств  охорони  здоров’я
Ізяславської міської ради

Керуючись статтями 25,26 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», статтею 78 Господарського кодексу України, 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»
Ізяславська міська рада 
ВИРІШИЛА:
1.Внести зміни до  Порядку складання,  затвердження та контролю виконання
фінансових  планів  комунальних  підприємств  Ізяславської  міської  ради,
затвердженого  рішенням сорок п’ятої  сесії  Ізяславської  міської  ради сьомого
скликання від 11.12.2018 року №16, а саме:
1.1. Пункт 1 викласти в новій редакції: «1.  Цей Порядок визначає процедуру
складання,  затвердження  та  контролю  виконання  фінансових  планів
комунальних  підприємств  Ізяславської  міської  ради,  крім  комунальних
підприємств охорони здоров’я Ізяславської міської ради (далі – Порядок). 
1.2.  В  тексті  Порядку  слова  «відділ  фінансово-господарського  забезпечення
виконавчого  комітету  міської  ради»  замінити  на  «фінансове  управління
Ізяславської міської ради» у відповідних відмінках.
2.  Затвердити  Порядок  складання,  затвердження,  внесення  змін та  контролю
виконання  фінансового  плану  комунальних  підприємств  охорони  здоров’я
Ізяславської міської ради (додається).
3.  Контроль  за  виконанням рішення  покласти  на  постійну  комісію  з  питань
освіти,  молоді,  культури,  спорту,  охорони  здоров’я,  соціального  захисту
населення, охорони історичного середовища та розвитку туризму (голова комісії
– Кущук С.А.).
   



Міський голова                                                       Сергій ШЛЕГЕЛЬ
  Додаток  

                                                                                до рішення  шостої сесії 
 Ізяславської міської ради 8 скликання

від 09.04.2021 року №56

П О Р Я Д О К
складання, затвердження, внесення змін та контролю виконання
фінансового плану комунальних підприємств охорони здоров’я

Ізяславської міської ради 

1.Цей     Порядок    визначає    процедуру    складання, затвердження,
внесення  змін  та  контролю  за  виконанням  фінансових  планів  комунальних
підприємств охорони здоров’я Ізяславської міської ради (далі – Підприємство).

2.Фінансовий  план  є  основним  плановим  документом,  відповідно  до
якого  підприємство  отримує  доходи  і  здійснює  видатки,  визначає  обсяг,
спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року відповідно до
установчих документів.

3.Фінансовий  план підприємства складається за формою (Додаток 1 до
Порядку) на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і  відображає
очікувані  фінансові  результати  в  запланованому  році  та містить  інформацію
щодо  фактичних  показників  минулого  року,  планових  показників  поточного
року. Цей план повинен визначати основні показники фінансово-господарської
діяльності Підприємства, основні джерела та напрями спрямування коштів для
забезпечення  потреб  діяльності,  реалізації  розвитку,  проведення  витрат  та
виконання зобов’язань.
          3. Проєкт фінансового плану Підприємства подається у двох примірниках
разом  з  пояснювальною  запискою  у  паперовому  та  електронному  вигляді
головним лікарем Підприємства до фінансового управління Ізяславської міської
ради до 25 вересня року, який передує плановому.
         4. Фінансове  управління  Ізяславської  міської  ради  упродовж  30
календарних днів з дня подання проєкту фінансового плану опрацьовує подані
матеріали,  готує  проєкт  рішення  та  надає  фінансовий  план  на  розгляд
виконавчого  комітету  з  відміткою  «Розглянуто».  У  разі  затвердження
фінансового  плану  робиться  відмітка  про  це  на  титульному  аркуші  проєкту
фінансового  плану  відповідно  до  затвердженої  форми,  або  повертається  на
доопрацювання, про що в письмові формі повідомляється Підприємству. У разі
повернення  проєкту  фінансового  плану  Підприємства  головний  лікар
забезпечує  його  доопрацювання,  враховуючи  зауваження   та  подає  його  на
повторне  погодження,  не  пізніше  10-ти  робочих  днів  з  дня  надходження
проєкту. 
         5. Зміни до затвердженого фінансового плану  Підприємства  можуть
вноситися протягом календарного року відповідно до потреби.

Проєкт  змін  до  фінансового  плану  Підприємства  з  пояснювальною
запискою про причини таких змін головний лікар Підприємства  готує і подає



до виконавчого комітету  Ізяславської  міської ради.  Змінений фінансовий план
підприємства  подається  на  розгляд  виконавчого  комітету  міської  ради  за
процедурою,  передбаченою пунктом 4 цього порядку,  із  зазначенням підстав
внесення змін до нього.

Виконавчий  комітет  у  двотижневий  строк  приймає  рішення  щодо
внесення змін до фінансового плану Підприємства.

На фінансовому плані ставиться відмітка «Зміни»  з датою затвердження.
Мотивована  відмова  про  підстави  відхилення  змін  до  фінансового  плану
Підприємства надсилається в письмовій формі.

Зміни  до  фінансового  плану  Підприємства  не  можуть  вноситись  у
періоди, календарний строк яких закінчився.
         6. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів підприємств та
виконанням показників затверджених фінансових планів підприємств здійснює
головний лікар. 
          7. Головний лікар Підприємства подає виконавчому комітету міської ради
звіт  про  виконання  фінансового  плану  Підприємства  (додаток  2  до  цього
Порядку)  щоквартально  разом із  пояснювальною запискою щодо результатів
діяльності  Підприємства  за  звітний  період  та  із  зазначенням  відхилень
фактичних показників від планових.

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

Показники  виконання  фінансових  планів  підприємств  подаються у
строки:       
7.1. за IV квартал та рік - до 31 березня року, що настає за звітним періодом;
7.2.  за І, ІІ та ІІІ квартали - до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада року, що
настає за звітним періодом.
           8.  Рішення про розгляд звітів  щодо виконання фінансового плану
Підприємства приймає виконавчий комітет.  

Про  виконання  фінансового  плану  за  рік  головний лікар Підприємства
звітує на засіданнях виконавчого комітету Ізяславської міської ради.

9. Затверджений фінансовий план Підприємства опубліковується на сайті
Підприємства,  у  разі  відсутності  –  на  сайті  Ізяславської  міської  ради.

Секретар міської ради Наталія ПОПКО


