ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ
від 26.01. 2021 № 18
м. Золотоноша

Про внесення змін до порядку складання, затвердження та контролю виконання
фінансових планів комунальних підприємств Золотоніської міської ради
У зв’язку з упровадженням реформи медичної галузі міста, процесів
децентралізації та приєднання нових об’єктів управління до комунальних
підприємств, розглянувши звернення КП „Золотоніський міський центр
первинної медико-санітарної допомоги (сімейної медицини)” (24.12.2020
№2252) щодо необхідності внесення змін до фінансових планів, керуючись п.4
„а” ст.27, п.2 „а” ст.29 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”,виконком міської ради вирішив:
1. Внести зміни до Порядку складання, затвердження та контролю
виконання фінансових планів комунальних підприємств Золотоніської міської
ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету від 24.05.2018 №153,
виклавши у додатку п. 8 в новій редакції:
1.1 „п. 8. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситися за
ініціативою комунальних підприємств Золотоніської міської ради або відділу
прогнозування та розвитку громади виконавчого комітету Золотоніської міської
ради один раз на квартал (а за потреби і частіше) планового року, у якому
затверджувався фінансовий план.
Зміни до фінансового плану підприємства не можуть вноситися у періоди,
за якими минув строк звітування. До фінансового плану підприємства
вносяться зміни в разі відхилення планових показників більше, ніж на 10
відсотків порівняно із затвердженими у фінансовому плані”.
2. Викласти в новій редакції додатки 1, 2, 3 до Порядку складання,
затвердження та контролю виконання фінансових планів комунальних
підприємств Золотоніської міської ради згідно з додатками.
3. Керівникам комунальних підприємств Золотоніської міської ради
забезпечити своєчасне складання та подання до виконавчого комітету

Золотоніської міської ради на розгляд і затвердження річних фінансових планів
у новій редакції в паперовому та електронному вигляді.
4. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на першого
заступника міського голови Масло О.М. та відділ прогнозування та розвитку
громади (Остроглазова В.В.)
Міський голова

Остроглазова 23850

В.О.Войцехівський

Додаток 1
до рішення виконавчого комітету
від 26.01. 2021 № 18

Примірний перелік
показників господарської діяльності та розвитку
підприємства на планований рік, які підлягають
відображенню в пояснювальній записці щодо
обґрунтування проєкту фінансового плану
1. Загальні відомості:
- інформація щодо спеціалізації;
- виробнича потужність підприємства;
- чисельність працюючих (на момент складання фінансового плану).
2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт, послуг) на
плановий рік.
3. Характеристика становища підприємства на ринку та заходи щодо його
покращання:
- оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт, послуг) на
планований рік;
- оцінка монопольного становища підприємства (за наявності такого);
- оптимізація номенклатури продукції, що випускається (товарів, робіт, послуг),
підвищення ефективності збутової діяльності підприємства.
4. Заходи щодо підвищення технічного рівня підприємства, його модернізації та
реконструкції:
- завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, послуг);
- технічне переобладнання підприємства, освоєння нових технологій;
- удосконалення системи управління, планування і організації виробництва;
- заходи щодо зниження матеріалоємності та енергоємності виробництва;
- удосконалення організації і планування матеріально-технічного забезпечення;
- заходи щодо підвищення продуктивності праці.
5. Удосконалення організаційної структури підприємства:
- управління кадрами;
- підвищення кваліфікації працівників;
- удосконалення системи заробітної плати та матеріального стимулювання
працівників;
- соціальний розвиток підприємства.
6. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на плановий рік:
оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів на планований рік;
заходи, що здійснюватимуться підприємством з метою залучення необхідних
фінансових ресурсів.
7. План використання бюджетних коштів (із розшифруванням за статтями
фінансового плану):
- у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій;

- у вигляді оплати за реалізовану продукцію (товари, роботи, послуги);
8. Отриманий (сформований) амортизаційний фонд, план щодо його
використання у наступному році, факт використання у діючому.

Керуючий справами

О.В.Шакура

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 26.01. 2021 № 18

ФОРМИ ФІНАНСОВОГО ПЛАНУ
Фінансовий план
комунального некомерційного підприємства
на _____ рік

Підприємство

Орган управління

За ЄДРПОУ

Галузь

За СПОДУ

Вид економічної діяльності

За ЗКНГ

Місцезнаходження

За КВЕД

Телефон
Керівник

одиниця виміру: тис. гривень
Показники

Код
рядка

1

2

Факт
попереднього
року
3

І

ІІ

ІІІ

ІV

4

5

6

7

8

І. Фінансові результати
Дохід (виручка) від
реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
всього
Податок на додану
вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з
доходу
Чистий дохід (виручка)
від реалізації продукції
(товарів, робіт, послуг)
Собівартість
реалізованої продукції
(товарів, робіт, послуг)

010

020
030
040
050

060

У тому числі за кварталами

Плановий
рік,
усього

у тому числі за
економічними
елементами:
- матеріальні затрати
- витрати на оплату
праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні
витрати
Валовий:
- прибуток
- збиток
Інші операційні доходи
у тому числі:
- дохід від
операційної оренди
активів
- одержані гранти
та субсидії
- дохід від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для
продажу
- цільовий інший
операційний дохід
Адміністративні
витрати (сума рядків із
091 по 095)
у тому числі за
економічними
елементами:
- матеріальні
затрати
- витрати на оплату
праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні
витрати
Витрати на збут (сума
рядків з 101 по 105)
у тому числі за
економічними
елементами:
- матеріальні
затрати
- витрати на оплату
праці
- відрахування на
соціальні заходи

061
062
063
064
065
070
071
072
080

081
082

083

084
090

091
092
093
094
095
100

101
102
103

- амортизація
- інші операційні
витрати
Інші операційні
витрати (сума рядків з
111 по 115)
у тому числі за
економічними
елементами:
- матеріальні
затрати
- витрати на оплату
праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні
витрати
Фінансові результати
від операційної
діяльності:
Прибуток
Збиток
Дохід від участі в
капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
- від реалізації
фінансових інвестицій
- від безплатно
одержаних активів
Фінансові витрати
Витрати від участі в
капіталі
Інші витрати
Фінансові результати
від звичайної
діяльності до
оподаткування:
Прибуток
Збиток
Податок на прибуток
Чистий:
- прибуток
- збиток
Відрахування частини
прибутку до бюджету

104
105
110

111
112
113
114
115

121
122
130
140
150

152
154
160
170
180
190
191
192
200
211
212
220
ІІ. Елементи операційних витрат (разом)

Матеріальні затрати

310

Витрати на оплату
праці
Відрахування на
соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні
витрати
Разом (сума рядків із
310 по 350)

320
330
340
350
360
ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року

Капітальне
будівництво
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Придбання
(виготовлення)
основних засобів та
інших необоротних
матеріальних активів
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Придбання (створення)
нематеріальних
активів)
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Погашення отриманих
на капітальні
інвестиції позик
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Модернізація,
модифікація,
дообладнання,
реконструкція, інші
види поліпшення
необоротних активів
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Разом (сума рядків
410,420, 430, 440, 450)
у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
(сума рядків 411, 421,
431, 441, 451)

410
411

420

421
430
431
440
441

450

451
490

491

ІV. Додаткова інформація
Чисельність
працівників
Первісна вартість
основних засобів
Податкова
заборгованість

510
520
530

на 01.01

на
01.04

на
01.07

на
01.10

на
31.12

Заборгованість перед
працівниками за
заробітною платою

540

Керівник

Прізвище, ініціали

Виконавець

Прізвище, ініціали

Фінансовий план
комунального комерційного підприємства на ______ рік
Основні фінансові показники

Найменування
показника

Код
рядка

Факт
попереднього
року

1

2

3

Фінансовий
план
поточного
року

Прогноз
наступного
року

4

5

у тому числі поквартально

I

II

III

IV

6

7

8

9

І. Формування фінансових результатів
Чистий дохід від
реалізації
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Собівартість
реалізованої
продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Валовий
прибуток/
збиток
Адміністративні
витрати
Витрати на збут
Інші операційні
доходи
Інші операційні
витрати
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
EBITDA
Рентабельність
EBITDA
Дохід від участі
в капіталі
Втрати від
участі в капіталі
Інші фінансові
доходи
Фінансові
витрати

1000

1010

1020
1030
1060
1070
1080

1100

1310
5010
1110
1120
1130
1140

Інші доходи

1150

Інші витрати

1160

Фінансовий
результат до
оподаткування
Витрати з
податку на
прибуток
Дохід з податку
на прибуток
Прибуток від
припиненої
діяльності після
оподаткування
Збиток від
припиненої
діяльності після
оподаткування
Чистий
фінансовий
результат
Прибуток
Збиток

1170

1180
1181

1190

1191

1200
1201
1202
IІ. Розрахунки з бюджетом

Сплата
податків та
зборів до
Державного
бюджету
України
(податкові
платежі),
усього
Сплата
податків та
зборів до
місцевих
бюджетів
(податкові
платежі)
Інші податки,
збори та
платежі, усього
Усього виплат

2110

2120

2130
2200
ІІІ. Рух грошових коштів

Залишок
коштів на
початок
періоду
Цільове
фінансування
Чистий рух
коштів від
операційної
діяльності

3405

3030

3195

Чистий рух
коштів від
інвестиційної
діяльності
Чистий рух
коштів від
фінансової
діяльності
Вплив зміни
валютних курсів
на залишок
коштів
Залишок
коштів на
кінець періоду

3295

3395

3410

3415
IV. Капітальні інвестиції

Капітальні
інвестиції

4000
V. Коефіцієнтний аналіз
VI. Звіт про фінансовий стан

Необоротні
активи, усього, у
тому числі:

6000

основні засоби

6001

первісна
вартість

6002

знос

6003

Оборотні
активи, усього,
у тому числі:
гроші та їх
еквіваленти
Усього активи
Довгострокові
зобов'язання і
забезпечення
Поточні
зобов'язання і
забезпечення
Усього
зобов'язання і
забезпечення
У тому числі
державні гранти
і субсидії
У тому числі
фінансові
запозичення
Власний
капітал

6010
6011
6020
6030

6040

6050

6060

6070
6080

VІI. Кредитна політика
VIII. Дані про персонал та витрати на оплату праці
Середня
кількість
працівників
(штатних
працівників,
зовнішніх
сумісників та
працівників, що
працюють за
цивільноправовими
договорами),
у тому числі:

8000

директор

8001

Адміністративно-управлінський персонал

8002

працівники

8003

Витрати на
оплату праці
Середньомісячні
витрати на
оплату праці
одного
працівника
(грн), усього, у
тому числі:

-

-

-

8010

8020

директор

8021

Адміністративноуправлінський
персонал

8022

працівники

8023

Керівник

Прізвище, ініціали

Виконавець

Прізвище, ініціали

Керуючий справами

О.В.Шакура

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету
від 26.01. 2021 № 18

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
комунального некомерційного підприємства
за __________________________(квартал, півріччя, рік)
Основні фінансові показники
одиниця виміру: тис. гривень

Показники
1

План на
Код
відповідний
рядка
період
2

Факт за
відповідний
період

3

І. Фінансові результати
Дохід (виручка) від реалізації
продукції (товарів, робіт,
послуг) всього
Податок на додану вартість
Акцизний збір
Інші вирахування з доходу
Чистий дохід (виручка) від
реалізації продукції (товарів,
робіт, послуг)
Собівартість реалізованої
продукції (товарів, робіт,
послуг)
у тому числі за економічними
елементами:
- матеріальні затрати
- витрати на оплату праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні витрати
Валовий:
- прибуток
- збиток
Інші операційні доходи
у тому числі:
- дохід від операційної
оренди активів

010
020
030
040
050

060

061
062
063
064
065
070
071
072
080

081

4

Відхилення Виконання
(+, -)
(%)
5

6

- одержані гранти та
субсидії
- дохід від реалізації
необоротних активів,
утримуваних для продажу
- цільовий інший
операційний дохід
Адміністративні витрати
(сума рядків із 091 по 095)
у тому числі за економічними
елементами:
- матеріальні затрати
- витрати на оплату праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні витрати
Витрати на збут (сума рядків з
101 по 105)
у тому числі за економічними
елементами:
- матеріальні затрати
- витрати на оплату праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні витрати
Інші операційні витрати
(сума рядків з 111 по 115)
у тому числі за економічними
елементами:
- матеріальні затрати
- витрати на оплату праці
- відрахування на
соціальні заходи
- амортизація
- інші операційні витрати

082
083
084
090

091
092
093
094
095
100

101
102
103
104
105
110

111
112
113
114
115

Фінансові результати від
операційної діяльності:
Прибуток

121

Збиток

122

Дохід від участі в капіталі

130

Інші фінансові доходи
Інші доходи
у тому числі:
- від реалізації фінансових
інвестицій

140
150

152

- від безплатно одержаних
активів
Фінансові витрати
Витрати від участі в капіталі
Інші витрати
Фінансові результати від
звичайної діяльності до
оподаткування:
Прибуток
Збиток
Податок на прибуток
Чистий:
- прибуток
- збиток
Відрахування частини
прибутку до бюджету

154
160
170
180
190
191
192
200
211
212
220

ІІ. Елементи операційних витрат (разом)
Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні
заходи
Амортизація

310
320

Інші операційні витрати

350

Разом (сума рядків із 310 по
350)

360

330
340

ІІІ. Капітальні інвестиції протягом року
Капітальне будівництво
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Придбання (виготовлення)
основних засобів та інших
необоротних матеріальних
активів
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Придбання (створення)
нематеріальних активів)
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Погашення отриманих на
капітальні інвестиції позик
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів
Модернізація, модифікація,
дообладнання, реконструкція,
інші види поліпшення
необоротних активів
- у т. ч. за рахунок
бюджетних коштів

410
411

420

421
430
431
440
441

450

451

Разом (сума рядків 410,420,
430, 440, 450)
у т. ч. за рахунок бюджетних
коштів (сума рядків 411, 421,
431, 441, 451)

490
491

ІV. Додаткова інформація
Чисельність працівників
Первісна вартість основних
засобів

510

Податкова заборгованість

530

Заборгованість перед
працівниками за заробітною
платою

540

520

Керівник

Прізвище, ініціали

Виконавець

Прізвище, ініціали

ЗВІТ
про виконання фінансового плану
комунального комерційного підприємства
за __________________________(квартал, півріччя, рік)
Основні фінансові показники
Найменування
показника

Код
рядка

План на
відповідний
період

Факт за
відповідний період

Відхилення
(+, -)

І

ІІ

ІІІ

ІV

1

2

3

4

5

7

8

9

9

Доходи і витрати (деталізація)
Чистий дохід від
реалізації продукції
(товарів, робіт,
послуг)
Собівартість
реалізованої
продукції (товарів,
робіт, послуг)
Витрати на
сировину та основні
матеріали
Витрати на паливо
Витрати на
електроенергію
Витрати на оплату
праці
Відрахування на
соціальні заходи
Витрати, що
здійснюються для
підтримання
об’єкта в робочому
стані (проведення
ремонту, технічного
огляду, нагляду,
обслуговування
тощо)
Амортизація
основних засобів і
нематеріальних
активів
Інші витрати
(розшифрувати)
Валовий прибуток
(збиток)
Адміністративні
витрати, у тому
числі:
витрати, пов'язані з

1000

1010

1011
1012
1013
1014
1015

1016

1017

1018
1020
1030
1031

Виконання (%)

використанням
власних службових
автомобілів
витрати на оренду
службових
автомобілів
витрати на
консалтингові
послуги
витрати на страхові
послуги
витрати на
аудиторські послуги
витрати на службові
відрядження
витрати на зв’язок
витрати на оплату
праці
відрахування на
соціальні заходи
амортизація
основних засобів і
нематеріальних
активів загальногосподарського
призначення
витрати на операційну оренду основних засобів та
роялті, що мають
загальногосподарське призначення
витрати на страхування майна
загальногосподарського
призначення
витрати на
страхування
загальногосподарського персоналу
організаційнотехнічні послуги
консультаційні та
інформаційні
послуги
юридичні послуги
послуги з оцінки
майна
витрати на охорону
праці загальногосподарського
персоналу
витрати на підвищення кваліфікації

1032

1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039

1040

1041

1042

1043

1044
1045
1046
1047

1048

1049

та перепідготовку
кадрів
витрати на
утримання
основних фондів,
інших необоротних
активів загальногосподарського
використання, у
тому числі:
витрати на
поліпшення
основних фондів
інші
адміністративні
витрати
(розшифрувати)
Витрати на збут,
у тому числі:
транспортні витрати
витрати на зберігання та упаковку
витрати на оплату
праці
відрахування на
соціальні заходи
амортизація
основних засобів і
нематеріальних
активів
витрати на рекламу
інші витрати на
збут
(розшифрувати)
Інші операційні
доходи, усього, у
тому числі:
курсові різниці
нетипові операційні
доходи
(розшифрувати)
інші операційні
доходи
(розшифрувати)
Інші операційні
витрати, усього,
у тому числі:
курсові різниці
нетипові операційні
витрати
(розшифрувати)
витрати на
благодійну
допомогу

1050

1050/1

1051

1060
1061
1062
1063
1064

1065
1066
1067

1070
1071
1072

1073

1080
1081
1082

1083

відрахування до
резерву сумнівних
боргів
відрахування до
недержавних
пенсійних фондів
інші операційні
витрати
(розшифрувати)
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності
Дохід від участі в
капіталі
(розшифрувати)
Втрати від участі в
капіталі
(розшифрувати)
Інші фінансові
доходи
(розшифрувати)
Фінансові витрати
(розшифрувати)
Інші доходи,
усього, у тому
числі:
курсові різниці
інші доходи
(розшифрувати)
Інші витрати,
усього, у тому
числі:
курсові різниці
інші витрати
(розшифрувати)
Фінансовий
результат до
оподаткування
Витрати з податку
на прибуток
Дохід з податку на
прибуток
Прибуток від
припиненої
діяльності після
оподаткування
Збиток від
припиненої
діяльності після
оподаткування
Чистий
фінансовий
результат, у тому
числі:

1084

1085

1086

1100

1110

1120

1130
1140
1150
1151
1152
1160
1161
1162
1170
1180
1181

1190

1191

1200

прибуток

1201

збиток

1202

Усього доходів

1210

Усього витрат

1220

Неконтрольована
частка

1230

Розрахунок показника EBITDA
Фінансовий
результат від
операційної
діяльності, рядок
1100
плюс амортизація,
рядок 1430
мінус операційні
доходи від курсових
різниць, рядок 1071
плюс операційні
витрати від
курсових різниць,
рядок 1081
мінус значні
нетипові операційні
доходи, рядок 1072
плюс значні
нетипові операційні
витрати, рядок 1082
EBITDA

1300

1301
1302

1303

1304

1305
1310

Елементи операційних витрат
Матеріальні
витрати, у тому
1400
числі:
витрати на
сировину та основні
1401
матеріали
витрати на паливо
1402
та енергію
Витрати на оплату
1410
праці
Відрахування на
1420
соціальні заходи
Амортизація

1430

Інші операційні
витрати

1440

Усього

1450

Керівник
Виконавець

Прізвище, ініціали
Прізвище, ініціали

Керуючий справами

О.В.Шакура

