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                                                                                    ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                             Рішення обласної ради
                                                                   від ____________  №____
                                                    		    

ПОЛОЖЕННЯ 
про Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансового плану комунального некомерційного підприємства, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (для галузі охорони здоров'я)


1. Положення про Порядок складання, затвердження та внесення змін до фінансового плану  комунального некомерційного підприємства, що є об'єктом спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (для галузі охорони здоров'я) (далі – Положення), визначає процедуру складання, затвердження та внесення змін до фінансових планів комунальних некомерційних підприємств, що є об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області (далі – КНП, підприємство).

2. Фінансовий план КНП є основним плановим документом, відповідно до якого підприємство отримує доходи і здійснює витрати, визначає обсяг та спрямування коштів для виконання своїх функцій протягом року на підставі вимог статуту та інших нормативних актів чинного законодавства України.

Фінансовий план КНП повинен визначати основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства, основні джерела та напрямки спрямування коштів для забезпечення надання послуг, інших потреб діяльності підприємства, розвитку підприємства, виконання статутних завдань та  зобов'язань тощо.

КНП самостійно визначають та затверджують перелік та вартість (тарифи) платних медичних послуг відповідно до вимог чинного законодавства.

Встановити граничний норматив рентабельності для надання платних медичних послуг КНП у розмірі до 30 % включно (у відсотках до собівартості послуг).

3. Проєкти фінансових планів підприємств подаються до Управління охорони здоров'я Миколаївської обласної державної адміністрації (далі – Управління) для опрацювання до 01 жовтня року, що передує плановому. 

4. Фінансовий план КНП складається на кожний рік з поквартальною розбивкою і відображає очікувані основні фінансові показники в запланованому році. Фінансовий план підприємства також містить довідкову інформацію щодо фактичних показників минулого року та планових показників поточного року.
Вимоги до складання та оформлення проєктів фінансових планів КНП:
1)  проєкт фінансового плану підприємства подається у 2 примірниках за формою, встановленою відповідно до додатка 1, у паперовому та електронному вигляді;
2) до проєкту фінансового плану підприємства додаються:
пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники фінансово-господарської діяльності підприємства у поточному році та на плановий рік.
У пояснювальній   записці   до  фінансового плану/звіту про виконання фінансового плану підприємства передбачається інформація щодо:
формування дохідної частини фінансового плану та порівняння її з обсягами минулого року і з очікуваними обсягами поточного року;
тенденції макроекономічної ситуації та прогнози на плановий рік, у тому числі враховуючи курс гривні до іноземних валют, індекс інфляції тощо;
цінової політики та орієнтовних обсягів на медичні послуги за програмою медичних гарантій, платних медичних послуг на підприємстві, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), благодійної допомоги тощо;
формування витратної частини фінансового плану та порівняння її з обсягами минулого року і з очікуваними обсягами поточного року.
Цей розділ пояснювальної записки містить інформацію про особливості формування витратної частини фінансового плану, зокрема:
економічну доцільність запланованих витрат;
розрахунок витрат на оплату праці, який повинен відповідати вимогам законодавства та колективного договору, чисельності працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду оплати праці, середньомісячної заробітної плати.
Також аналізується формування інших статей витратної частини фінансового плану та їх доцільність.
У пояснювальній записці обов’язково надається інформація про спрямування коштів фонду розвитку підприємства в розрізі основних напрямків.
Зазначається інформація про очікувані/фактичні обсяги надходжень податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного соціального внеску до бюджетів, Пенсійного фонду України, погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів, наявність заборгованості/переплати підприємства перед бюджетом та державними цільовими фондами станом на початок і кінець планового року та на останню звітну дату перед складанням фінансового плану.
Також зазначається інформація про заплановані капітальні інвестиції з розшифруванням їх джерел, у тому числі заходів, спрямованих на підвищення технічного рівня, модернізацію, реконструкцію підприємства тощо;
копії договорів з Національною службою здоров'я України; 
баланс (звіт про фінансовий стан, форма № 1) підприємства на звітну дату з розшифруванням статей балансу, що становлять більш як 10 відсотків валюти балансу;
звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід, форма № 2) підприємства;
копії звітів (на останню звітну дату): про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 м), про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3м.1), про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 м), про заборгованість за окремими програмами (форма № 7 м.1), які засвідчені керівником КНП;
проєкт штатного розпису на плановий рік (з конкретним переліком професій, посадовими окладами, з усіма передбаченими  колективним договором або іншим нормативним актом надбавками, доплатами), тарифікаційні списки та розрахунки річного фонду заробітної плати з обґрунтуваннями (у форматі Excel);
копія колективного договору (з усіма змінами)  або копії положень про оплату праці, про преміювання, які засвідчені керівником КНП;
копія документа про підтвердження статусу неприбутковості, яка засвідчена керівником КНП;
інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є КНП, що містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності);
інформація щодо кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства в розрізі контрагентів;
          копія податкової декларації з податку на прибуток (у разі виключення підприємства з Реєстру неприбуткових установ та організацій).

5. Проєкт фінансового плану (з усіма додатками) КНП опрацьовується Управлінням  після його надходження  в місячний строк.
У разі виникнення зауважень до проєкту фінансового плану КНП                      (до відповідних розрахунків і обґрунтувань його показників) Управління повертає проєкт фінансового плану на доопрацювання в письмовій формі з повідомленням КНП про виважені, чіткі підстави повернення.
У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання підприємство протягом десяти робочих днів із дня надходження проєкту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Управління.
Після урахування всіх зауважень поданий підприємством проєкт фінансового плану погоджується Управлінням, та подається на погодження профільній комісії обласної ради.
Постійна комісія обласної ради після надходження проєкту фінансового плану  підприємства приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання  проєкту фінансового плану.
У разі повернення проєкту фінансового плану  підприємство в пятиденний термін доопрацьовує його  та після внесення відповідних правок  повторно подає на погодження профільній комісії.
У разі погодження проєкту фінансового плану  подають його на затвердження голові обласної ради, який затверджує фінансовий план підприємства до 01 грудня року, що передує плановому.
Після затвердження фінансовий план  (разом з усіма додатками) у 3 примірниках пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою Обласної ради.
Один примірник зберігається в Обласній раді , один в  Управлінні, один – на підприємстві.
Неподання проєкту фінансового плану у визначені Порядком терміни або подання його з порушенням встановлених Порядком вимог є невиконанням умов контракту з керівником.
6. Зміни до затвердженого фінансового плану (за необхідності) можуть вноситись за ініціативою КНП протягом року, але не частіше ніж 1 раз на квартал.
Зміни до затвердженого фінансового плану КНП не можуть вноситись у періоди, за якими минув строк звітування.
Проєкт змін до фінансового плану разом із пояснювальною запискою про причини таких змін розробляється підприємством та подається до Управління в той самий спосіб, що викладено у пункті 4 цього Порядку.
Додатками до запропонованих змін до фінансових планів КНП є підтвердні документи (відповідні розрахунки, обґрунтування, на підставі яких вносяться зміни), а також фінансова звітність, копії документів, засвідчені керівником КНП (на останню звітну дату):
1) пояснювальна записка (рекомендації щодо її складання викладені у підпункті 2 пункту 4 цього Порядку); 
2) баланс (звіт про фінансовий стан, форма № 1) підприємства на звітну дату з розшифруванням статей балансу, що становлять більш як 10 відсотків валюти балансу;
3) звіт про фінансовий результат (звіт про сукупний дохід, форма № 2) підприємства;
4) звіт про надходження та використання коштів загального фонду (форма № 2 м); звіт про надходження і використання інших надходжень спеціального фонду (позики міжнародних фінансових організацій) (форма № 4-3м.1);  звіт про заборгованість за бюджетними коштами (форма № 7 м);  звіт про заборгованість за окремими програмами (форма № 7 м.1);
5) копії штатного розпису на поточний рік (в останній редакції) разом з узагальненою відомістю про обсяги встановлених та виплачених стимулюючих виплат (у тому числі премій та матеріальних допомог) у розрізі персоналу та за видом виплат;
6) копії внесених змін до колективного договору, копії положень про оплату праці, про преміювання (в останніх редакціях), які засвідчені керівником КНП;
7) інформація про наявність у судах загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є КНП, що містить відомості про учасників справи, позовні вимоги, стан розгляду справи, а також інформацію про наявність (відсутність) виконавчих проваджень із зазначенням сторін виконавчого провадження, стану виконання рішення суду або інших виконавчих документів, сума яких підлягає сплаті або яку стягнуто на користь підприємства, наслідки виконання яких матимуть вплив на фінансовий стан підприємства (за наявності) за звітний період;
8) інформація щодо кредиторської та дебіторської заборгованості підприємства в розрізі контрагентів за звітний період;
9) копія податкової декларації з податку на прибуток (у разі виключення підприємства з Реєстру неприбуткових установ та організацій).
Проєкт змін до фінансового плану (з усіма додатками) КНП опрацьовується Управлінням  після його надходження  в місячний строк.
У разі виникнення зауважень до проєкту   змін до  фінансового плану КНП                      (до відповідних розрахунків і обґрунтувань його показників) Управління повертає проєкт фінансового плану на доопрацювання в письмовій формі з повідомленням КНП про виважені, чіткі підстави повернення.
У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання підприємство протягом десяти робочих днів із дня надходження проєкту забезпечує його доопрацювання з урахуванням зауважень Управління.
Після урахування всіх зауважень поданий підприємством проєкт змін до фінансового плану погоджується Управлінням, та подається на погодження профільній комісії обласної ради.
Постійна комісія обласної ради після надходження проєкту змін до фінансового плану  підприємства приймає рішення щодо погодження або повернення на доопрацювання  проєкту  змін до фінансового плану.
У разі повернення проєкту  змін до фінансового плану  підприємство в пятиденний термін доопрацьовує його  та після внесення відповідних правок  повторно подає на погодження профільній комісії.
У разі погодження проєкту змін до  фінансового плану  подають його на затвердження голові обласної ради, який затверджує фінансовий план підприємства до 01 грудня року, що передує плановому.
Після затвердження змін до  фінансового плану  (разом з усіма додатками) у 3 примірниках пронумеровується, прошнуровується та скріплюється печаткою Обласної ради.
Один примірник зберігається в Обласній раді , один в  Управлінні, один – на підприємстві.
Після затвердження змін до фінансового плану КНП на зміненому фінансовому плані підприємства проставляється відмітка "Змінений".

7. Звіти про виконання фінансового плану КНП в паперовому та електронному вигляді (додаток 2) надає до Управління разом із пояснювальною запискою щодо результатів діяльності за квартал (за рік) із зазначенням за окремими факторами причин значних відхилень фактичних показників від планових у строки, установлені для подання фінансової звітності:
щокварталу (до 25 числа місяця, наступного за звітним кварталом);
звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається разом зі звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік (до 28 лютого наступного за звітним року).
До звіту про виконання фінансового плану КНП в паперовому та в електронному вигляді додаються підтвердні документи, фінансова звітність, копії документів, засвідчені керівником КНП (на останню звітну дату), перелік яких визначено підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку.

8. Керівник підприємства несе персональну відповідальність за достовірність, обґрунтованість планування показників проєкту фінансового плану. За несвоєчасне подання проєкту фінансового плану на розгляд до Управління  для його погодження, внесення змін до нього, звіту про виконання фінансового плану керівник підприємства несе дисциплінарну відповідальність у встановленому порядку.

9. КНП оприлюднює шляхом розміщення на власній вебсторінці або  вебсайті Управління  фінансові плани, внесення змін до них (протягом 10 робочих днів після затвердження Управлінням), звіти про виконання фінансових планів, квартальну, річну фінансову звітність у встановлені цим Порядком терміни подання їх до Управління.

10. Постійна комісія обласної ради  з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, захисту прав учасників і ветеранів АТО/ООС та їхніх сімей, гендерної рівності та постійна комісія обласної ради з питань регіонального розвитку, планування, бюджету, фінансів та інвестицій щопівроку розглядають виконання показників фінансових планів підприємств та готують відповідні висновки та рекомендації щодо ефективності управлінської діяльності керівників підприємств.

                            _____________________













