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УКРАЇНА  
ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ № 127

23 квітня 2021 р.

Про внесення змін до рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 19 березня 2021 року № 99 «Про складання, затвердження та 

контроль за виконанням фінансових планів комунальних підприємств 
та комунальних некомерційних підприємств закладів охорони здоров’я»

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», статтей 75, 78 Господарського кодексу України, враховуючи 
постанову Кабінету Міністрів України від 29 листопада 2006 року № 1673 
«Про стан фінансово-бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення 
боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і 
фінансових ресурсів», 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», з метою вдосконалення 
системи фінансового планування, обласна Рада ВИРІШИЛА:

1. Внести до додатка 1 «Порядок 1 складання, затвердження та 
контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств» 
рішення 7 сесії обласної Ради 8 скликання від 19 березня 2021 року № 99 «Про 
складання, затвердження та контроль за виконанням фінансових планів 
комунальних підприємств та комунальних некомерційних підприємств 
закладів охорони здоров’я» (далі -  Порядок 1) такі зміни:

1.1 Пункт 3 розділу II викласти в такій редакції:
«Проект фінансового плану, підписаний керівником підприємства у 

паперовому вигляді з пронумерованими та прошнурованими сторінками в 
трьох екземплярах та у електронному вигляді за формою, наведеною в 
додатку 1.1 до Порядку 1, подається комунальним підприємством на розгляд 
відповідному галузевому структурному підрозділу обласної державної 
адміністрації та управлінню спільної комунальної власності територіальних 
громад Вінницької області (або управлінню спільної комунальної власності у 
разі відсутності галузевого структурного підрозділу обласної державної 
адміністрації) не пізніше 01 червня року, що передує плановому.»



1.2 Абзац 1 пункту 1 розділу III викласти в такій редакції:

«Галузевий структурний підрозділ обласної державної адміністрації 
та/або управління спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області перевіряють проекти фінансових планів підприємств, 
готують висновки та з відміткою «Погоджено» подають обласній Раді, до 25 
червня року, що передує плановому, перевірені проекти фінансових планів для 
розгляду управлінням з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого 
апарату обласної Ради та управлінням внутрішнього аудиту виконавчого 
апарату обласної Ради, які спільно аналізують проекти фінансових планів 
підприємств, з обов’язковим порівнянням їх показників з показниками 
фінансово-господарської діяльності за минулий та поточний (очікувані 
результати) роки. За результатами проведеного аналізу управління з питань 
економіки, фінансів та бюджету виконавчого апарату обласної Ради та 
управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату обласної Ради готують 
висновки та подають перевірені проекти фінансових планів підприємств на 
погодження постійній комісії обласної Ради з питань економіки, фінансів та 
бюджету до 25 липня року, що передує плановому, з відміткою «Розглянуто».

1.3 У пункті 3 розділу III слова «.. .галузевим департаментом обласної 
державної адміністрації...» замінити словами «...галузевим структурним 
підрозділом обласної державної адміністрації та/або управлінням спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області...».

1.4 У пункті 4 розділу III слова: «...галузевий департамент обласної 
державної адміністрації...» замінити словами: «...галузевий структурний 
підрозділ обласної державної адміністрації та/або управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області...».

1.5 Пункт 5 розділу III викласти в такій редакції:

«Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть 
вноситись не більше двох разів протягом календарного року, але не можуть 
вноситись у періоди, календарні строки яких вже минули. Проект змін до 
фінансового плану підприємства разом з пояснювальною запискою про 
причини таких змін готується підприємством і подається відповідному 
галузевому структурному підрозділу обласної державної адміністрації та 
управлінню спільної комунальної власності територіальних громад 
Вінницької області (або управлінню спільної комунальної власності 
територіальних громад Вінницької області у разі відсутності галузевого 
структурного підрозділу обласної державної адміністрації), які протягом 5



робочих днів перевіряють проекти зміненого фінансового плану підприємства, 

готують висновки та з відміткою «Погоджено» подають до обласної Ради на
розгляд управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого 
апарату обласної Ради та управління внутрішнього аудиту виконавчого 
апарату обласної Ради.».

1.6 Пункт 6 Розділу III викласти в такій редакції:

«Управління з питань економіки, фінансів та бюджету виконавчого 
апарату обласної Ради та управління внутрішнього аудиту виконавчого 
апарату обласної Ради, протягом 5 робочих днів, спільно аналізують проект 
зміненого фінансового плану підприємства і з відміткою «Розглянуто» 
подають проект зміненого фінансового плану на погодження постійній комісії 
обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету за процедурою, 
передбаченою пунктами 3,4 розділу III Порядку 1 цього рішення.».

1.7 У пункті 8 розділу III слова: «...галузеві департаменти обласної 
державної адміністрації...» замінити словами: «...галузеві структурні 
підрозділи обласної державної адміністрації та/або управління спільної 
комунальної власності територіальних громад Вінницької області...».

1.8 У абзаці 1 пункту 1 Розділу IV слова: «...галузевому депаратменту 
обласної державної адміністрації...» замінити словами: «...галузевому 
структурному підрозділу обласної державної адміністрації та/або управлінню 
спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області...».

2. Титульну сторінку Додатка 1.1 до Порядку складання, затвердження 
та контролю за виконанням фінансових планів та комунальних підприємств 
викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію обласної Ради з питань економіки, фінансів та бюджету 
(Якубович Г.А.). І ' *  і>

Голова обласної Ради Вячеслав СОКОЛОВИЙ



Додаток
до рішення 8 сесії обласної Ради 8 скликання 
від 23 квітня 2021 року №  127

Зміни до додатка 1.1 до Порядку 1 складання, затвердження та контролю за виконанням фінансових планів комунальних підприємств

Додаток 1.1
до Порядку 1 складання, затвердження 
та контролю за виконанням фінансових планів 
комунальних підприємств 
ЗА Т В Е Р Д Ж Е Н О

ПОГОДЖЕНО:

(Директор галузевого структурного підрозділу обласної держ авної адміністрації / 
Начальник управління спільної комунальної власності виконавчого апарату обласної

М. П. (посада, П.І.Б., дата, підпис)

(Голова обласної Ради)

М. П. ( П.І.Б., дата, підпис)

ПОГОДЖЕНО:

(Голова постійної комісії обласної Ради з питань

економіки, фінансів та бюджету )________________________
( П .І.Б., дата, підпис)

РОЗГЛЯНУТО

Начальник управління з питань економіки, фінансів та 
бюджету виконавчого апарату' обласної Ради/ Начальник 
управління внутрішнього аудиту виконавчого апарату 
обласної Ради

( П.І.Б., дата, підпис)

Рік

Підприємство за ЄДРПОУ

Організаційно-правова форма за КОПФ Г

Територія за КОАТУУ

Орган державного управління за СПОДУ

Г алузь за ЗКГНГ

Вид економічної діяльності за КВЕД

Одиниця виміру, тис. грн Стандарти звітності П(с)БОУ

Форма власності Стандарти звітності МСФЗ

Середньооблікова кількість штатних працівників
Місце знаходження
Телефон
Прізвище та ініціали керівника

П ерш ий заступ ник голови обласної Ради В .К ІС ТЮ Н


