
Порядок  складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства «Оржицький центр первинної

медико – санітарної допомоги »

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю
виконання  фінансового  плану  комунального  некомерційного  підприємства  «Оржицький
центр первинної медико – санітарної допомоги» .

2. Фінансовий план підприємства складається на кожний наступний рік з поквартальною
розбивкою  і  відображає  очікувані  фінансові  результати  в  запланованому  році,  джерела
фінансування коштів та напрями їх використання з метою забезпечення діяльності і розвитку
підприємства,  а  також  виконання  його  зобов’язань.  Фінансовий  план  складається  за
встановленою  формою  /Додаток  1  до  Порядку/  та  у  відповідності  з  методичними
рекомендаціями щодо заповнення форми фінансового плану / Додаток 2/.

 3.  Фінансовий  план  повинен  забезпечувати  збільшення  показників  рентабельності
порівняно  з  відповідним  періодом  попереднього  року.  У  разі  зменшення  показників
підприємство  обов’язково  надає  аналітичний  висновок  з  обґрунтуванням  причин  такого
зменшення.

4.  Проект  фінансового  плану  підприємства  з  пронумерованими,  прошнурованими  та
скріпленими  печаткою  сторінками  у  двох  примірниках  у  паперовому  та  електронному
вигляді подається в Оржицьку  районну  раду  до 01 вересня року, що передує плановому.

До  проекту  фінансового  плану  підприємства  додається  пояснювальна  записка,  яка
включає  результати  аналізу  його фінансово-господарської  діяльності  за  попередній  рік,  а
також показники господарської діяльності та розвитку підприємства в поточному році та на
плановий рік.

5.  Орган  управління  /районна  рада/  у  місячний  термін  здійснює  аналіз  проекту
фінансового  плану  підприємства  з  обов’язковим  порівнянням  його  показників  за  два
попередні роки, приймає рішення щодо погодження фінансового плану або повернення його
на доопрацювання та в письмовій формі повідомляють підприємство про прийняте рішення.

У  разі  повернення  проекту  фінансового  плану  на  доопрацювання  підприємство
забезпечує  його  доопрацювання  з  урахуванням  зауважень  та  подає  його  на  повторне
погодження  протягом  терміну,  що  становить  не  більше  як  10  робочих  днів  з  дня
надходження проекту до підприємства.

6.  Зміни  до  фінансового  плану  підприємства  можуть  вноситись  до  дванадцяти  разів
протягом планового року з дозволу районної ради, що затвердила фінансовий план.

  Зміни до фінансового плану не можуть вноситись у періоди, за якими пройшов строк
звітування.

Проект  змін  до  фінансового  плану  подається  підприємством  до  районної  ради  після
закінчення звітного періоду не пізніше 25-го числа місяця, наступного  за звітним кварталом.

7.  Районна  рада  в  10-ти  денний  термін  розглядає  запропоновані  зміни  та  приймає
рішення про їх погодження або відхилення. У разі відхилення змін районна рада у письмовій
формі повідомляє підприємство про підстави відхилення.

8.  Контроль за виконанням фінансового плану здійснює районна рада.
9.  Звіт  про  виконання  фінансового  плану  підприємство  надає  районній  раді

щоквартально, до 25 числа, разом з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за
квартал  та  із  зазначенням  за  окремими  факторами  причин  значних  відхилень  фактичних
показників від планових.
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