
                                                                                                                
ЄМІЛЬЧИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ЄМІЛЬЧИНСЬКОГО РАЙОНУ  ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 
 

Восьма сесія, 

перше пленарне засідання 

 VIІI скликання 

«15»  вересня 2021 р.   смт.Ємільчине №  963 

 

Про внесення змін до Порядку 

складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового 

плану комунальних некомерційних 

підприємств Ємільчинської 

селищної ради 

 

 

 

З метою встановлення єдиної методології фінансового планування суб’єктами 

господарювання комунального сектору економіки, підвищення ефективності роботи 

комунальних підприємств Ємільчинської селищної ради, відповідно до  ч.1 статті 24, статті  

75, ч.10 статті 78 Господарського кодексу України, враховуючи наказ Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02 березня 2015 року № 205 «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта 

господарювання державного сектору економіки» зі змінами,  керуючись статтями  26, 32, 59, 

60   Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи висновки 

постійної комісії селищної ради з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку, селищна рада  

  

ВИРІШИЛА: 

 

  

1. Внести зміни до пункту 5 Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунальних некомерційних  підприємств Ємільчинської селищної ради 

затвердженого рішенням сесії від 20 листопада 2020 року № 2119 «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану комунальних 

некомерційних  підприємств Ємільчинської селищної ради» виклавши його в такій редакції: 

«5.Фінансовий план підприємства підлягає затвердженню до 25 грудня року, що передує 

плановому.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

планування, фінансів, бюджету та комунальної власності селищної ради. 

 

 

 

 

Селищний голова Сергій ВОЛОЩУК 

 

 



РЕЗУЛЬТАТИ  ПОІМЕННОГО ГОЛОСУВАННЯ 

8 сесії, першого пленарного засідання Ємільчинської селищної ради  VIIІ скликання 

«Про внесення змін до Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунальних некомерційних підприємств Ємільчинської селищної ради» 

 

 

Волощук С.В. – селищний голова за 

Авраменко В.Г. за 

Алілуйко О.А. за 

Афанасьєва Л.І. відсутня 

Бацюн І.В. відсутній 

Бацюн Н.А. за 

Ващенко Л.М. за 

Верещинська Л.О. відсутня 

Дибайло В.Д. за 

Дідус О.Я. за 

Жека С.Л. за 

Жилюк Р.С. за 

Канарський Б.Ф. за 

Ковичка М.В. за 

Лісова О.В. за 

Лісовий В.П.. за 

Лозко О.О. за 

Лугина В.В. за 

Лугина О.М. за 

Маринін О.В. за 

Мельник О.С. за 

Остапчук І.П. за 

Прокопов  Ю.П. відсутній 

Романчук Н.В. утрималась 

Філоненко  Ф.М. за 

Фомішина Г.М. відсутня 

Цмокалюк А.Ю. за 

 

 

ПІДСУМОК 
Відсутні «За» «Проти» «Утримались» 

5 21 - 1 

 

_____________________________    _____________________________ 

(підпис члена лічильної комісії)    (підпис члена лічильної комісії) 
 

 


