
                                                                            Додаток 4  

                                                                                         до Порядку складання, затвердження 

                                                                                         та контролю виконання фінансових  

                                                                                         планів комунальних підприємств  

                                                                                         Коростенської міської ради  

 

 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ  

щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його 

виконання, підготовки пояснювальних записок до них 

 

І. Загальні питання 

Фінансовий план підприємства (далі – фінансовий план) складається на 

рік з поквартальною розбивкою та відображає очікувані фінансові результати в 

запланованому році. 

У розділі “Основні фінансові показники” фінансового плану, крім 

інформації щодо очікуваних фінансових результатів у запланованому році, 

зазначається також інформація згідно із стратегічним планом розвитку 

підприємства. 

Фінансовий план містить інформацію щодо прогнозних показників на 

поточний рік, яка складається, виходячи з фактичної проміжної інформації та 

очікувань стосовно господарської діяльності підприємства в поточному році. 

Фінансовий план складається за формою згідно з додатком 2 до Порядку 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

комунальних  підприємств  Коростенської міської ради Житомирської області 

(далі – Порядок) і подається в паперовому та електронному вигляді у форматі 

Microsoft Excel. 

Звіт про виконання фінансового плану складається щокварталу та за рік 

за формою згідно з додатком 3 до Порядку і подається в паперовому та 

електронному вигляді у форматі Microsoft Excel. 

У звіті про виконання фінансового плану відображаються фактично 

отримані доходи і витрати та фактичне надходження і використання 

фінансових ресурсів за звітний період. 

Фінансовий план підприємства та звіт про його виконання складаються на 

методологічних засадах, визначених національними положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку, міжнародними стандартами фінансової 

звітності та відповідними обліковими політиками, згідно з якими підприємство 

складає свою фінансову звітність. Фінансова інформація, яка не є складовою 

фінансової звітності, формується на методологічних засадах, які 

застосовуються підприємством відповідно до законодавства, податкової та 

статистичної звітності. 

Під час складання фінансового плану необхідно планувати граничні 

обсяги витрат у межах, установлених пунктом 13 постанови 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”. 

У разі незатвердження (непогодження) фінансового плану в 

установленому порядку суб’єктам господарювання комунальної власності міста 

необхідно дотримуватися обмежень, установлених постановою Кабінету 

Міністрів України від 03 жовтня 2012 року № 899 “Про порядок здійснення 

витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі 

незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому 

порядку”. 

ІІ. Рекомендації щодо заповнення інформації до фінансового плану  

Інформація до фінансового плану складається з таких пунктів: 

1) «Дані про підприємство, персонал та фонд оплати праці» містить 

інформацію про підприємство, відомості щодо середньооблікової чисельності 

осіб, фонду оплати праці та витрат на оплату праці, передбачених у плановому 

році. Окремо зазначається інформація щодо керівника підприємства, 

адміністративно-управлінського персоналу та інших категорій працівників 

(наводяться фактичні дані минулого року, а також планові показники минулого, 

поточного та планового років). 

У разі збільшення витрат на оплату праці в плановому році порівняно 

з попереднім роком обов’язково подаються відповідні обґрунтування та 

розрахунки. 

2) “Інформація про бізнес підприємства” (таблиця 1) відображає всі види 

фінансово-господарської діяльності підприємства. 

Плановий показник чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 040 “Чистий дохід 

від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” фінансового плану 

підприємства. 

Фактичний показник чистого доходу від реалізації продукції (товарів, 

робіт, послуг) повинен відповідати показнику рядка 040 “Чистий дохід від 

реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)” звіту про виконання фінансового 

плану підприємства; 

3) Витрати на утримання транспорту (у складі адміністративних витрат) 

(таблиця 2): 

- Витрати, пов’язані з використанням власних службових автомобілів (у 

складі адміністративних витрат) містить інформацію щодо витрат, пов’язаних з 

утриманням службових автомобілів суб’єкта господарювання комунальної 

власності міста; 

- Витрати на оренду службових автомобілів (у складі адміністративних 

витрат) містить інформацію щодо витрат на оренду службових автомобілів, 

наявності договорів оренди, марки автомобіля, мети використання та дати 

початку оренди. 

Таблиці 1 – 2 є обов’язковими для заповнення. 

Ш. Рекомендації щодо підготовки пояснювальної записки до 

фінансового плану та звіту про його виконання 

3.1. Загальні відомості 

Розділ містить інформацію про підприємство та його діяльність 



(структура підприємства, спеціалізація та виробнича потужність підприємства). 

3.2. Формування дохідної частини фінансового плану 

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування дохідної 

частини фінансового плану, а саме: 

узгодження цінової політики підприємства з кон’юнктурою товарного 

ринку та особливостями обраної ринкової стратегії, макроекономічною 

ситуацією на плановий рік та курсом гривні до іноземних валют; 

акти законодавства, відповідно до яких затверджено ціни (тарифи), на 

основі яких сформовано фінансовий план підприємства (чинні чи за умови 

введення з відповідного періоду (указати дату) змін до цін (тарифів) на товари, 

роботи, послуги); 

розрахунки формування чистого доходу (виручки) від реалізації продукції 

(товарів, робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в 

розрізі структури доходів (грошовому та кількісному вираженні) та надання 

пояснень і обґрунтувань щодо значних відхилень. 

3.3. Формування витратної частини фінансового плану 

Розділ містить інформацію щодо особливостей формування витратної 

частини фінансового плану, а саме: 

-розрахунок собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); 

-економічна доцільність планованих витрат. 

Витрати підприємства повинні співвідноситися з доходами, які 

планується отримати в результаті фінансово-господарської діяльності 

підприємства, та не повинні перевищувати граничних розмірів, визначених 

законодавством; 

-розрахунок витрат на оплату праці та їх узгодженість із законодавством; 

-чисельність працівників, у тому числі за категоріями. Обов’язково 

зазначаються причини зменшення/збільшення чисельності працівників, фонду 

оплати праці, середньомісячної заробітної плати; 

-формування інших статей витратної частини фінансового плану. 

Крім того, зазначається інформація щодо вжитих заходів з мінімізації 

витрат у відповідних сферах діяльності підприємства, у тому числі 

забезпечення дотримання підприємством обґрунтованого рівня витрат у межах, 

затверджених фінансовим планом. У разі наявності відхилень між плановими та 

фактичними показниками зазначаються причини за кожним показником 

фінансового плану. 

3.4. Очікувані фінансові результати 

Розділ містить інформацію щодо основних доходів та витрат, які 

впливають на формування результатів фінансово-господарської діяльності 

підприємства. 

У пояснювальній записці до фінансового плану наводиться порівняльний 

аналіз показників фінансового плану планового року з показниками плану 

поточного року, факту минулого року та прогнозу поточного року. Надаються 

пояснення відхилень показників планового року більше ніж на 10 відсотків 

порівняно з прогнозом поточного року. 

3.5. Очікуваний/фактичний обсяг надходжень податків, зборів, платежів 



до бюджетів та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування. 

Наводиться інформація щодо очікуваних/фактичних обсягів надходжень 

податків, зборів, платежів до бюджетів та єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне страхування до бюджетів Пенсійного 

фонду України та фондів загальнообов’язкового державного соціального 

страхування; погашення податкової заборгованості, реструктуризованих, 

відстрочених та розстрочених сум платежів до бюджетів. 

3.6. Обґрунтування складових витрат на соціальну сферу та отримання 

доходів від її утримання 

3.7. Інвестиційна діяльність підприємства 

У пояснювальній записці до фінансового плану наводяться: 

-інформація щодо запланованих капітальних інвестицій з 

розшифруванням їх джерел, у тому числі щодо заходів, спрямованих на 

підвищення технічного рівня, модернізацію та реконструкцію підприємства; 

-розрахунки очікуваного економічного ефекту від здійснення капітальних 

видатків. 

У пояснювальній записці до звіту про виконання показників фінансового 

плану зазначається інформація щодо запроваджених інвестиційних проектів у 

звітному періоді та їх економічної ефективності. 

 

 

 

Керуючий справами виконкому                                              А. Охрімчук  
 


