МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
м. Київ

Про подання зеітіе про виконання
фінансового плану
Керуючись статтями 75,77 і 89 Господарського кодексу України та
Законом України «Про управління об’єктами державної власності»; відповідно
до Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 28.02.2000 № 419; Порядку складання, затвердження та
контролю виконання фінансового плану суб'єкта господарювання державного
сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 № 205 (у редакції наказу
Мінекономрозвитку від 31.07.2018 № 1070); Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансових планів державних підприємств, що
належать до сфери управління Міненерго, господарських товариств з
державною часткою акцій більше 50 відсотків, щодо яких Міненерго здійснює
функції з управління корпоративними правами держави, та господарських
структур, контроль за діяльністю яких здійснює Міненерго, затвердженого
наказом Міністерства енергетики України від 13.05.2021 № 95; з метою
належного складання і своєчасного подання звітів про виконання фінансового
плану
наказую:

1.
Керівникам державних підприємств, що належать до сфери управління
Міненерго, господарських товариств з державною часткою акцій більше
50 відсотків, щодо яких Міненерго здійснює функції з управління
корпоративними правами держави, та господарських структур, контроль за
діяльністю
яких
здійснює
Міненерго
(далі
підприємства),
забезпечити:
1.1. Складання та подання до Міненерго за допомогою системи
електронної взаємодії органів виконавчої влади (СЕВ ОВВ) із застосуванням
засобів кваліфікованого електронного підпису (печатки) та у паперовій формі
звітів про виконання фінансового плану:
заIII квартал 2021 р о к у -д о 25.10.2021;
за IV квартал 2021 року та 2021 рік - до 28.02.2022 (далі - звіти про
виконання фінансового плану).
1.2. Подання звітів про виконання фінансового плану разом з
пояснювальною запискою щодо результатів діяльності підприємства із
зазначенням причин відхилень фактичних
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1.3.
Повноту відображення та відповідність показників звітів про
виконання фінансового плану показникам фінансової звітності підприємства за
9 місяців 2021 року та 2021 рік відповідно.
2. Департаменту фінансів та управління публічної власності забезпечити:
контроль своєчасності подання звітів про виконання фінансових планів та
виконанням показників фінансових планів;
формування зведених основних фінансових показників виконання
фінансових планів підприємств та подання у встановленому порядку і у
визначені законодавством строки до Мінекономіки.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра
ПІДКОМОРНУ Юлію.
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