ПРЕЗИДІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА
.
25.05.2022 .

м. Київ

№. 164 .

Про фінансові плани підприємств НАН України

Відповідно до статей 75 і 77, частини третьої статті 89
Господарського кодексу України та з метою розроблення нової
методології фінансового планування суб’єктами господарювання
державного сектору економіки Міністерство розвитку економіки,
торгівлі та сільського господарства України видало наказ від 12.03.2021
№ 122 «Про внесення змін до Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки».
У зв’язку з викладеним та з метою впорядкування роботи
з фінансовими планами суб’єктів господарювання (далі – підприємств)
НАН України Президія НАН України постановляє:
1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю
за виконанням фінансового плану підприємства НАН України в новій
редакції, що додається.
2. В.о.головного вченого секретаря, академікам-секретарям
відділень НАН України, керуючому справами НАН України:
 неухильно керуватись в роботі згаданим Порядком;
 забезпечувати своєчасне подання фінансових планів
підпорядкованими їм підприємствами НАН України та їх затвердження,
здійснювати необхідні заходи з підвищення ефективності їхньої
діяльності, недопущення заборгованостей та погашення наявних,
зокрема зі сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне
соціальне страхування, платежів до Пенсійного фонду України та із
заробітної плати.
3. Порядок складання, затвердження та контролю за виконанням
фінансового плану підприємства НАН України, затверджений
постановою Президії НАН України від 03.11.2010 № 304, визнати таким,
що втратив чинність.
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4. Керівникам підприємств НАН України взяти до відома,
що у період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України
від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні», спрощено
процедуру складання й подання на затвердження фінансових планів
та передбачено можливість використання суб’єктами господарювання
державного сектору економіки скороченої форми фінансового плану
відповідно до наказу Міністерства економіки України від 21.04.2022
№ 938-22 «Про деякі питання фінансового планування в умовах
воєнного стану».
5. Організацію та контроль за виконанням цієї постанови покласти
на Науково-організаційний відділ Президії НАН України.

Президент
Національної академії наук України
академік НАН України

Анатолій ЗАГОРОДНІЙ

В.о.головного вченого секретаря
Національної академії наук України
академік НАН України

Вячеслав БОГДАНОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Президії НАН України
від 25.05.2022 № 164
ПОРЯДОК
складання, затвердження та контролю за виконанням
фінансового плану підприємства НАН України
1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження
(погодження) та контролю виконання фінансового плану підприємства
НАН України, господарського товариства, у статутному капіталі якого
більше 50 відсотків акцій (часток) прямо чи опосередковано належать
державі в особі НАН України, а також інших суб’єктів господарювання,
що перебувають у віданні Національної академії наук (НАН) України
(далі – підприємство НАН України).
Порядок розроблено на основі Порядку складання, затвердження
та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання
державного сектору економіки, затвердженого наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України 02 березня 2015 року № 205
у редакції наказу Міністерства розвитку економіки, торгівлі та
сільського господарства України від 22 січня 2021 року № 122
(далі – наказ Мінекономіки України від 22.01.2021 № 122).
2. Фінансовий план підприємства НАН України складається
за формою, наведеною у додатку 1 до наказу Мінекономіки України
від 22.01.2021 № 122 на кожний наступний рік з поквартальною
розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому
році. Фінансовий план підприємства НАН України містить інформацію
щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних
показників поточного року, запланованих показників на плановий рік,
а також інформацію згідно із стратегічним планом розвитку
підприємства.
Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання
та підготовки пояснювальної записки підприємство НАН України
користується рекомендаціями щодо складання фінансового плану
та звіту про його виконання, підготовки пояснювальних записок
до них, зазначеними в додатку 2 до наказу Мінекономіки України
від 22.01.2021 № 122.
3. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників
рентабельності діяльності підприємства НАН України, активів
і власного капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками
на поточний рік. У разі зменшення зазначених показників, а також
обсягу сплати поточних податків, зборів (обов’язкових платежів) до
державного бюджету підприємство НАН України обов’язково подає
обґрунтування причин такого зменшення з відповідними розрахунками.
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4. Проєкт фінансового плану підприємства НАН України разом
з пояснювальною запискою подається з використанням програмного
забезпечення для збору, обробки та зберігання звітності суб’єктів
господарювання державного сектору економіки (далі – автоматизована
система), а також його реєстрація, приймання, аналіз та зберігання
здійснюються за допомогою системи електронної взаємодії органів
виконавчої влади (далі – СЕВ ОВВ) із застосуванням засобів
кваліфікованого електронного підпису та одночасним надсиланням
у форматі Microsoft Excel на електронну пошту Сектору забезпечення
діяльності (СЗД) Науково-організаційного відділу (НОВ) Президії НАН
України до 01 червня року, що передує плановому.
Проєкт фінансового плану підприємства НАН України може також
подаватися в паперовій формі із застосуванням власноручного підпису
керівника підприємства НАН України, з відміткою «Розглянуто»
з пронумерованими сторінками у двох примірниках разом
з пояснювальною запискою.
У разі необхідності НАН України самостійно встановлює
диференційовані строки подання проєктів фінансових планів підприємств
НАН України, але не пізніше 01 червня року, що передує плановому.
Фінансовий план підприємства НАН України за рік, що минув,
не підлягає затвердженню/погодженню.
5. СЗД НОВ Президії НАН України у строк, що становить не
більш як 10 робочих днів з дня надходження проєкту фінансового плану
підприємства НАН України, здійснює попередній розгляд та аналіз
зазначеного проєкту з обов’язковим порівнянням його показників
з показниками фінансово-господарської діяльності підприємства НАН
України за два попередні роки і в разі відсутності зауважень повертає
для погодження з науковою установою НАН України, яка здійснює
науково-методичне керівництво діяльністю підприємства НАН України
або повертає його на доопрацювання.
У разі повернення проєкту фінансового плану на доопрацювання
підприємство НАН України забезпечує його доопрацювання
з урахуванням зауважень та подає на повторну перевірку протягом
не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проєкту,
але не пізніше 1 червня року, що передує плановому.
Після попереднього погодження СЗД НОВ Президії НАН України
проєкт фінансового плану підприємства НАН України погоджується
з науковою установою НАН України, яка здійснює науково-методичне
керівництво діяльністю підприємства НАН України, візується
в Відділі бухгалтерського обліку та звітності НАН України та
Управлінні справами НАН України.
Остаточно погоджені в структурних підрозділах апарату
Президії НАН України фінансові плани передаються на затвердження:
 академікам-секретарям
відділень
НАН
України
–
по підприємствах, що входять до складу відділень;
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 головному
вченому
секретарю
НАН
України
–
по підприємствах, що підпорядковані Президії НАН України;
 керуючому справами НАН України – по підприємствах,
що підпорядковані Управлінню справами НАН України.
Головний учений секретар НАН України, академіки-секретарі
відділень НАН України, керуючий справами НАН України у 10-денний
строк, але не пізніше 1 вересня року, що передує плановому,
затверджують фінансові плани або передають їх на доопрацювання.
В окремих випадках затвердження фінансових планів підприємств
НАН України може здійснюватися віце-президентами НАН України.
6. У процесі перевірки, погодження та затвердження фінансових
планів СЗД НОВ Президії НАН України проводить обробку
і узагальнення поданих на затвердження і затверджених фінансових
планів, складає зведений фінансовий план суб’єктів господарювання
НАН України і подає зведені основні фінансові показники підприємств,
зазначені в додатку 1 до згаданого наказу Мінекономіки України
від 22.01.2021 № 122, за допомогою СЕВ ОВВ із застосуванням засобів
кваліфікованого електронного підпису з одночасним надсиланням
у форматі Microsoft Excel на електронну пошту Міністерства фінансів
України до 15 липня року, що передує плановому, для врахування
їх під час формування державного бюджету.
Зазначені зведені основні фінансові показники підприємств НАН
України можуть також подаватися в паперовій формі з відміткою
«Розглянуто».
До 01 вересня, що передує плановому, НАН України подає
за допомогою СЕВ ОВВ із застосуванням засобів кваліфікованого
електронного підпису з одночасним надсиланням у форматі Microsoft
Excel на електронну пошту Мінекономіки, Мінфіну і ДПС України
завізовані зведені основні фінансові показники за формою згідно
з додатком 1 до цього Порядку та фінансові плани щодо кожного
підприємства НАН України в повному обсязі з використанням
автоматизованої системи та одночасним надсиланням у форматі
Microsoft Excel на їх електронні пошти.
Завізовані зведені основні фінансові показники за формою згідно
з додатком 1 до згаданого наказу Мінекономіки України від 22.01.2021
№ 122 можуть також подаватися в паперовій формі.
Зведені показники затверджених/погоджених фінансових планів
підприємств НАН України подаються разом з пояснювальною запискою,
переліком підприємств НАН України, що перебувають у сфері
її управління, та довідкою стосовно затверджених/погоджених
фінансових планів підприємств НАН України. У разі незатвердження
фінансових планів підприємств НАН України подає відповідні
пояснення із зазначенням причин незатвердження.
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7. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства НАН
України можуть уноситися не більше двох разів протягом календарного
року.
Зміни до фінансового плану підприємства НАН України не
можуть уноситись у періоди, календарний строк яких закінчився.
8. НАН України після прийняття рішення про внесення змін
до фінансового плану підприємства НАН України подає зведені
показники фінансових планів з урахуванням унесених змін до
Мінекономіки, Мінфіну і ДПС України згідно з вимогами,
передбаченими пунктом 5 цього Порядку, із зазначенням підстав
унесення змін.
9. Звіт про виконання фінансового плану підприємства НАН
України за формою, наведеною в додатку 3 до згаданого наказу
Мінекономіки України від 22.01.2021 № 122, з використанням
автоматизованої системи і за допомогою СЕВ ОВВ із застосуванням
засобів кваліфікованого електронного підпису та одночасним
надсиланням у форматі Microsoft Excel на електронну пошту СЗД НОВ
Президії НАН України підприємство НАН України подає разом
з пояснювальною запискою щодо результатів діяльності такого
підприємства НАН України із зазначенням значних відхилень
фактичних показників від планових не пізніше 30 днів після закінчення
звітного кварталу.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства НАН України
може також подаватися і в паперовій формі.
Звіт про виконання фінансового плану підприємства НАН України
за IV квартал подається разом із звітом про виконання фінансового
плану підприємства НАН України за рік.
10. НАН України подає Мінекономіки України з використанням
автоматизованої системи і за допомогою СЕВ ОВВ із застосуванням
засобів кваліфікованого електронного підпису та одночасним
надсиланням у форматі Microsoft Excel на електронну пошту зведені
основні фінансові показники виконання фінансових планів підприємств
НАН України, зазначені в додатку 3 до згаданого наказу Мінекономіки
України від 22.01.2021 № 122.
Зазначені зведені основні фінансові показники виконання
фінансових планів підприємств НАН України можуть також подаватися
в паперовій формі.
До зведених показників виконання фінансових планів
підприємства НАН України додаються:
 довідка щодо загальної кількості підприємств, кількості
підприємств НАН України, яким були затверджені фінансові плани та
які звітували про виконання фінансових планів, зокрема кількість
прибуткових та збиткових підприємств НАН України;
 пояснювальна записка.

