
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

САФ’ЯНІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ  

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ  

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

01 жовтня 2021 року          № 135 

 

Про затвердження порядку складання,   

затвердження (погодження) та  

контролю виконання фінансового  

плану для закладів охорони здоров’я  

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського  

району Одеської області  
 

Відповідно до ст.21 Бюджетного Кодексу України,  статей 25, 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», ст.18 ЗУ «Основи законодавства України про 

охорону здоров’я» від 19.11.1992 р № 2801- XII; ч.2 ст.10, з метою приведення у 

відповідність до наказу міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 

02.03.2015 р № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» 

фінансового планування КНП Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області «Центральна районна лікарня», виконавчий комітет Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області 

 

ВИРІШИВ: 

 

1.    Затвердити порядок складання, затвердження (погодження) та контролю 

виконання фінансового плану закладів охорони здоров’я Саф’янівської сільської ради 

Ізмаїльського району Одеської області (далі - Порядок), додаток № 1 до даного рішення. 

2.     Затвердити форму фінансового плану для закладів охорони здоров’я 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, Додаток № 1 до 

Порядку. 

3.    Затвердити форму звіту фінансового плану для закладів охорони здоров’я 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, Додаток № 2 до 

Порядку. 

4.    Відповідальність за виконання показників фінансового плану покласти на 

керівника  КНП Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

«Центральна районна лікарня». 

5.    Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну  депутатську 

комісію Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області з питань 

освіти, охорони здоров’я, культури, спорту, молоді та соціального захисту населення. 

 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                         Наталія ТОДОРОВА 

 

 



Додаток № 1  

До рішення сесії Саф’янівської 

 сільської ради Ізмаїльського  

району Одеської області 

від 01.10.2021 р №135  

 

ПОРЯДОК  

складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового 

плану  

закладів охорони здоров'я 

Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та 

контролю виконання фінансового плану закладів охорони здоров’я Саф’янівської 

сільської ради Ізмаїльського району Одеської області  (далі - ЗОЗ). 

2. Фінансовий план ЗОЗ  складається за формою згідно з Додатком № 1 до цього 

Порядку на кожний наступний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані 

фінансові результати в запланованому році. Фінансовий план ЗОЗ містить інформацію 

щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних показників поточного 

року, запланованих показників на плановий рік, а також інформацію згідно із 

стратегічним планом розвитку підприємства. 

3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників діяльності 

підприємства, активів та власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними 

показниками на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, підприємство 

обов’язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками. 

       4. Визначити уповноваженим органом Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського 

району Одеської області для затвердження фінансового плану та звітів закладів охорони 

здоров’я  Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області – 

Фінансове управління Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської 

області (далі – Уповноважений орган). 

5. Фінансовий план ЗОЗ згідно Додатку № 1, підписаний керівником КНП у двох 

примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому вигляді подається 

уповноваженому органу  до 01 серпня року, що передує плановому. 

6. Уповноважений орган у строк, що становить не більш як 10 робочих днів з дня 

надходження фінансового плану ЗОЗ, здійснює аналіз зазначеного плану з обов’язковим 

порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності 

підприємства за попередній рік, приймає рішення про затвердження (погодження) 

фінансового плану або повернення його на доопрацювання та в письмовій формі 

повідомляють ЗОЗ про прийняте рішення. 

У разі повернення фінансового плану на доопрацювання ЗОЗ забезпечує його 

доопрацювання з урахуванням зауважень та подає на повторне затвердження 

(погодження) протягом строку, установленого уповноваженим органом, але не більш як 

10 робочих днів з дня надходження зауважень до плану. 

У разі незатвердження фінансового плану ЗОЗ, Уповноважений орган подає 

відповідні пояснення із зазначенням причин незатвердження. 

7. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства можуть вноситись за 

потребою протягом року. Зміни вносяться до фінансового плану шляхом затвердження 

фінансового плану зі змінами із позначкою «змінено, дата» та затверджуються 

(погоджуються) Уповноваженим органом. 

8. Граничний термін затвердження (погодження) фінансового плану на наступний рік 

до 01 вересня поточного року. 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0300-15/print#n70


9. Контроль за своєчасним складанням фінансових планів ЗОЗ та виконанням 

показників затверджених (погоджених) фінансових планів здійснює  фінансове 

управління Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

(визначений як уповноважений орган цим Порядком) 

10. ЗОЗ подає Уповноваженому органу щокварталу звіт про виконання фінансового 

плану підприємства у двох примірниках з пояснювальною запискою в паперовому вигляді 

за формою згідно Додатку № 2 до даного Порядку, у наступні терміни: за I, II та III 

квартали - щокварталу не пізніше 45 днів після закінчення звітного кварталу; за IV 

квартал та рік - до 15 квітня року, що настає за звітним). 

До звіту в обов'язковому порядку додаються: форма №1-м Баланс та форми №2-м Звіт 

про фінансовий результат, які затверджені Національним положенням (стандарт) 

бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова звітність" .  

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом із 

звітом про виконання фінансового плану за рік. 

 

Саф’янівський сільський голова                                                        Наталія ТОДОРОВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ips.ligazakon.net/document/view/re33656?ed=2019_05_31&an=14
https://ips.ligazakon.net/document/view/re33656?ed=2019_05_31&an=14

