
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(п’ятнадцята сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

17 лютого 2022 року 
 

Про внесення змін до Порядку складання, 
затвердження та контролю виконання 
фінансових планів комунальних підприємств 
Лубенської міської ради 
 

З метою здійснення контролю за фінансово – господарською діяльністю, 

підвищення ефективності роботи комунальних підприємств Лубенської міської 

ради, забезпечення раціонального використання бюджетних коштів, керуючись 

статтями  26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
 

 міська рада вирішила: 
 

 1. Внести зміни до Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансових  планів комунальними підприємствами Лубенської 

міської ради (далі Порядок), затвердженого рішенням Лубенської міської ради 

від 15.10.2020 року, виклавши  п. 1 Порядку в новій редакції: 

«Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради (далі – 

Порядок) визначає процедуру складання, погодження, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану комунальнних підприємств Лубенської 

міської ради (далі - комунального підприємства). 

Розробка фінансового плану для підприємств, штатна чисельність, яких 

перевищує 50 осіб є обов’язковою. 

Підприємства, штатна чисельність, яких менша 50 осіб розробляють 

фінансовий план за ініціативою органу управління.» 

2. Організацію виконання цього рішення покласти на керівників 

управлінь, відділів виконавчого комітету міської ради - головних розпорядників 

коштів та відділ економічного розвитку і торгівлі виконавчого комітету 

Лубенської міської ради (начальник Цох-Карунська О.Г.) 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського 

голови відповідно до розподілу повноважень та постійну депутатську комісію з 

питань планування бюджету та фінансів. 

  

Лубенський міський голова                                   Олександр   ГРИЦАЄНКО 



 

ПОГОДЖЕНО : 

 

Секретар Лубенської міської ради                                     Маргарита КОМАРОВА 

   

Голова постійної депутатської  

комісії з питань планування бюджету 

та фінансів                                                                                      Роман СЕНДЗЮК        

                                                                                                                                                                                                                    

Голова постійної депутатської 

комісії з питань житлово – комунального 

господарства, комунальної власності 

та екології                                                                                          Сергій СУПРУН 

 

Заступник Лубенського міського голови                               Олександр ДІДЕНКО 

з питань діяльності виконавчих органів ради 

           

Начальник фінансового 

управління виконавчого комітету 

міської ради                                                                            Тамара РОМАНЕНКО 

 

Головний спеціаліст 

юридичного відділу виконавчого комітету 

міської ради                                                                    Максим ЄВТУШЕВСЬКИЙ 

                                                                                           

                                   

Начальник Управління 

житлово – комунального господарства                                   Олександр КНЯЗЄВ 

виконавчого комітету 

міської ради 

 

Начальник відділу організаційного 

забезпечення діяльності ради та ОСН                                       Наталія УВАРОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Олена ГАЛУШКА 

74-801 



 



 

Пояснювальна записка 

до проєкту рішення «Про внесення до Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансових  планів комунальними підприємствами 

Лубенської міської ради» 

 

        З метою урегулювання подання фінансової звітності та беручи до 

уваги, що комунальні підприємства штатною чисельністю до 50 осіб визнані 

одержувачами коштів місцевого бюджету шляхом надання субвенцій по 

цільових Програмах затверджених рішеннями Лубенської міської ради, внести 

зміни  до Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансових  планів комунальними підприємствами Лубенської міської ради (далі 

Порядок), затвердженого рішенням Лубенської міської ради від 15.10.2020 року, 

а саме: 

«Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням 

фінансових планів комунальних підприємств Лубенської міської ради (далі – 

Порядок) визначає процедуру складання, погодження, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану комунальнних підприємств Лубенської 

міської ради (далі - комунального підприємства). 

Розробка фінансового плану для підприємств штатна чисельність, яких 

перевищує 50 осіб є обов’язковою. 

Підприємства штатна чисельність, яких менша 50 осіб розробляють 

фінансовий план за ініціативою органу управління.» 

 

 

 

 Начальник Управління 

 житлово-комунального господарства 

 виконавчого комітету  

 Лубенської міської ради                                                           Олександр КНЯЗЄВ 


	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\29. Про внес. змін до Порядку скл., затв. та контр. вик. фін. планів КП\Рішення.docx
	D:\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\15 сесія 17.02.2022р - на сайт\29. Про внес. змін до Порядку скл., затв. та контр. вик. фін. планів КП\Пояснювальна записка.docx

