
 
 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ   

  Р І Ш Е Н Н Я 

VІІ скликання 

П’ятдесят п’ятої сесії 

 

30.08.2018 р.                                         Летичів                                                 № 2 

 

Про затвердження Порядку складання, 

затвердження та контролю виконання 

фінансового плану КНП «Летичівський 

центр ПМСД» Летичівської селищної ради  

Розглянувши лист головного лікаря КНП «Летичівський центр ПМСД» 

Кухарук Н.Л., відповідно до частини другої статті 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись 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», враховуючи рекомендації 

постійних комісій селищної ради, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства "Летичівський 

центр первинної медико - санітарної допомоги" Летичівської селищної ради 

(Додаток 1).  

2. Головному лікарю КНП «Летичівський центр ПМСД» забезпечити 

своєчасне складання, подання на розгляд та затвердження фінансових планів і 

звітності про їх виконання згідно з Порядком.  

3. Відділу фінансів Летичівської селищної ради забезпечити 

щоквартальне проведення аналізу стану виконання фінансових планів КНП 

«Летичівський центр ПМСД» Летичівської селищної ради для інформування 

голови Летичівської селищної ради про його результати.  

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійної комісії 

селищної ради з питань охорони здоров’я, освіти, культури, молоді, 

фізкультури і спорту (голова комісії Варченко М.Л). Контроль за виконанням 

залишаю за собою. Селищний голова І. Тисячний 

 

Селищний голова                                    І.Тисячний 



                                                                          Додаток: 

до рішення 55 сесії Летичівської 

селищної ради №2 від 30.08.2018 р.                                                                                                     

 

ПОРЯДОК 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства «Летичівського  центр 

первинної медико - санітарної допомоги» Летичівської  селищної ради 

 

1. Цей     Порядок    визначає    процедуру    складання, затвердження    та  

контролю виконання фінансових планів комунальним некомерційним 

підприємством «Летичівський  центр первинної медико -санітарної допомоги» 

Летичівської селищної ради (далі – Підприємство). 

          2.Фінансовий  план підприємства складається за формою згідно з 

додатком 2 до цього Порядку, затвердженим  наказом Міністерства 

економічного розвитку і 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 з поквартальною розбивкою і відображає очікувані 

фінансові результати в запланованому році.  

          3. Проект фінансового плану Підприємства подається з 

пронумерованими, прошнурованими та скріпленими печаткою сторінками у 

двох примірниках у паперовому та електронному вигляді начальнику відділу 

фінансів Летичівської селищної ради (далі - Відділ) до 1 червня року, який 

передує плановому. 

Проект фінансового плану на 2-ге півріччя 2018 року подається на 

розгляд  Відділу після оприлюднення орієнтованої суми коштів від НСЗУ і 

затверджується на найближчій сесії Летичівської селищної ради. 

          Проект фінансового плану на 2019 рік подається на розгляд Відділу              

до 1 вересня 2018 року та до проекту додається пояснювальна записка, яка 

містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за 

попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності та 

розвитку підприємства в поточному році та на плановий рік. 

         4. Відділ проводить аналіз проекту фінансового плану Підприємства на 

предмет відповідності законодавству України та вимогам Статуту 

підприємства. Після проведення аналізу приймається рішення щодо 

погодження чи повернення проекту фінансового плану підприємства на 



доопрацювання з детальним обґрунтуванням відмови згідно чинного 

законодавства.  Про прийняте рішення  повідомляється керівник  Підприємства 

у письмовій формі. 

         У разі повернення проекту фінансового плану Підприємства керівник 

забезпечує його доопрацювання, враховуючи зауваження  та подає його на 

повторне погодження  не більше 10-ти робочих днів. 

         5. Погоджений Проект фінансового плану Підприємства  розглядається на 

сесії Летичівської селищної ради не пізніше 1 вересня року, який передує 

плановому.  

         Погоджений Проект фінансового плану Підприємства на 2019 рік 

розглядається на сесії Летичівської  селищної ради не пізніше                                           

1 листопада 2018 року 

         6. Зміни до затвердженого фінансового плану Підприємства можуть 

вноситися один раз на рік у якому затверджувався такий фінансовий план, та не 

більше двох разів протягом планового року. Проект змін до фінансового плану 

Підприємства з пояснювальною запискою про причини таких змін та 

порівняльною таблицею готується підприємством і подається Відділу не 

пізніше 25 числа місяця, що настає за звітним кварталом.                           

         7. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану Підприємства, а 

також за виконанням показників, затвердженого (погодженого) фінансового 

плану Підприємства здійснює Летичівська  селищна рада.  

         8. Керівник Підприємства подає Відділу звіт про виконання фінансового 

плану Підприємства в паперовому та електронному вигляді  за   формою, 

наведеною в додатку 3 затвердженою наказом Міністерства економічного 

розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 №205 «Про затвердження Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки», разом з пояснювальною 

запискою щодо результатів діяльності такого підприємства за квартал та із 

зазначенням за окремими чинниками значних відхилень фактичних показників 

від планових у терміни: 

         8.1. За IV квартал та рік  – до  31 березня року, що настає за звітним 

періодом. 

         8.2. За І, ІІ та ІІІ квартали  – до 31 травня, 31 серпня та 30 листопада, що 

настає за звітним періодом. 

         9. Засновник погоджує звіт або відправляє на доопрацювання за 

процедурою згідно п.4 Порядку.   



         Після погодження, керівник Підприємства звітує за рік  на найближчій 

сесії Летичівської селищної ради після 1-го квітня.  

         10. Затверджений фінансовий план Підприємства опубліковується на сайті 

Підприємства, у разі відсутності – на сайті Летичівської селищної ради. 

 

 

 

 


