
                                                                                                                                                    
 

                                                                                                               Додаток 

                                                                                     до рішення № 644 тридцять шостої сесії
                                                                                     районної ради сьомого скликання           

                                                        від 09 серпня 2019 року                          

          

Порядок  складання,   затвердження    та   контролю   виконання
Фінансового плану  Комунального некомерційного підприємства

Оржицького району Полтавської області

1.  Цей  Порядок  визначає  процедуру  складання,  затвердження
(погодження)  та  контролю  виконання  фінансового  плану  комунального
некомерційного  підприємства  Оржицького  району  Полтавської  області  –
далі (підприємство).

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  підприємства
складається за формою згідно Додатку 1 до цього Порядку.

3.  Проект  фінансового  плану  підприємства  погодженого
райдержадміністрацією  з прошнурованими та пронумерованими сторінками
у  двох  примірниках  разом  з  пояснювальною  запискою  в  паперовому
та електронному вигляді, подається для подальшого затвердження на сесії
районної ради  до 20 жовтня року, що передує плановому.

До проекту фінансового плану підприємства додається 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.

4.  Районна  рада  у  10-денний  строк  з  дня  надходження  проекту,
здійснює  аналіз  проекту  фінансового  плану  підприємства  з  обов’язковим
порівнянням  його  показників  за  попередній  рік,  приймає  рішення  щодо
погодження  фінансового  плану  підприємства,  або  повернення  його
на  доопрацювання  та  в  письмовій  формі  повідомляє  підприємство
про прийняте рішення.

У  разі  повернення  проекту  фінансового  плану  підприємства
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
зауважень до проекту.

5.  За  наявності  розбіжностей  в  показниках  фінансового  плану
підприємства  та  фактичних  даних  у  відповідному  звіті  підприємства
або  в  зв’язку  з  необхідністю  забезпечення  належного  функціонування
підприємства,  дозволяється внесення змін  до фінансового плану.



6. Пропозиції про внесення змін до фінансового плану підприємства,
подаються до райдержадміністрації.

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

7.  Звіт  про виконання фінансового плану підприємства  за  1,  2  та  3
квартали  згідно  Додатку  2  до  цього  Порядку, підприємство  надає
райдержадміністрації  щоквартально  до  25  числа  місяця,  наступного
за звітним, разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності
за  квартал  та  із  зазначенням  причин  значних  відхилень  фактичних
показників від планових при їх наявності.

8.  Звіт про виконання фінансового плану підприємства за 4 квартал
подається  одночасно  зі  звітом  про  виконання  фінансового  плану
підприємства за рік.

Звіт  про  виконання  фінансового  плану  підприємства  за  4  квартал
та звіт за рік, погоджені з райдержадміністрацією, подаються до районної
ради. 

        

9.  Зміни до  фінансового плану  підприємства  та  звіт  про виконання
фінансового  плану  підприємства  за  1,  2,  та  3  квартал  затверджуються
розпорядженням голови районної державної адміністрації   з  послідуючим
затвердженням  на сесії районної ради. 

10. Контроль за виконанням фінансового плану підприємства здійснює
районна рада.

11. Відповідальність за обґрунтованість планових показників, належну
та  своєчасну  підготовку  фінансового  плану  підприємства,  достовірність
звітних показників, несе керівник підприємства.

12.  Проект  фінансового  плану  підприємства,  затверджений
фінансовий план підприємства,  зміни до фінансового плану підприємства,
квартальні звіти  та звіти за рік оприлюднюються  на сайті  підприємства
та на сайті  засновника підприємства.

Заступник голови районної ради                                   Василь ЯКОВЕНКО


