ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА
РІШЕННЯ
Від 27.04.2018 № 1148

29 сесія 7 скликання

м.Вінниця

Про внесення змін та доповнень до
Програми підвищення ефективності
роботи комунальних підприємств
м. Вінниці на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2015 № 12
Враховуючи доповідну записку від 27.03.2018 №01-00-004-13555,
керуючись ч.1 ст. 59, пунктом 22 ч.1 ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», міська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Внести зміни та доповнення до Програми підвищення ефективності
роботи комунальних підприємств м. Вінниці на 2016-2020 роки, затвердженої
рішенням міської ради від 25.12.2015 №12, а саме доповнити:
1.1.розділ 4 «Напрямки дій» підрозділом 4.6 «Запровадження
корпоративної звітності та єдиної облікової політики» наступного змісту:
«Кожним комунальним підприємством, що зареєстроване у
встановленому законодавством порядку, повинна розроблятись така складова
частина фінансової звітності, як облікова політика. Її основною метою є
забезпечення одержання достовірної інформації про майновий та фінансовий
стан підприємства, результати його діяльності, необхідної для всіх
користувачів фінансової звітності для прийняття відповідних управлінських
рішень.
Важливим питанням у розвитку сучасної облікової системи та складання
звітності є підвищення якісних характеристик корпоративної звітності, яка
повинна цілком і повністю задовольняти вимоги різних користувачів, а
найбільш інвесторів, у точній інформації про фінансовий стан і результати,
грошові потоки та інші фінансові і нефінансові показники. Щоб сформувати
довіру до звітності з боку фактичних і потенційних інвесторів, фінансову
інформацію у звітності необхідно подавати якісно. Проте, сучасні облікові
системи і звітність не зовсім відповідають даним вимогам та не забезпечують
користувачів повною та об’єктивною інформацією про наявність та
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ефективність використання всіх ресурсів підприємства та їх можливий вплив
на досягнення своєї стратегічної мети. Тому дуже актуальним є питання про
нову роль обліку на комунальних підприємствах в сучасних умовах
господарювання, а також про можливості запровадження корпоративної
фінансової звітності.
Корпоративна звітність – гармонізація фінансової та нефінансової
звітності, де узагальнено інформацію про фінансовий стан та результати
фінансово-господарської, соціальної та екологічної діяльності підприємств,
що дає можливість оцінити ефективність прийнятих управлінських рішень та
визначити стратегічні аспекти розвитку комунального підприємства.
Головною метою корпоративної звітності є надання достовірної інформації
про всебічну діяльність підприємства відповідно до стратегічних завдань та
моделей управління. Корпоративна звітність повинна містити лише доречну
інформацію, яка впливає на прийняття рішень користувачами, дає змогу
вчасно оцінити минулі, теперішні та майбутні події, підтвердити та
скорегувати їхні оцінки, зроблені у минулому.
Запровадження корпоративної звітності та єдиної облікової політики
допоможе в подальшому уникнути розбіжностей в застосуванні методів
бухгалтерському обліку та допоможе консолідувати інформацію по
комунальних підприємствах міста».
1.2.розділ 5 «Заходи Програми» підрозділом VI «Запровадження
корпоративної звітності та єдиної облікової політики» та пунктами 35-37:
№
з/п

Відповідальні
Термін
виконавці
виконання
VI. Запровадження корпоративної звітності та єдиної облікової
політики
Розробити та затвердити
положення про проведення
департамент
перевірок стану
економіки і
ІI квартал
35. бухгалтерського обліку на
інвестицій міської
2018 року
комунальних підприємствах
ради
міста та здійснення контролю
за правильністю його ведення
Проводити перевірки стану
бухгалтерського обліку на
департамент
протягом
комунальних підприємствах
економіки і
36.
терміну дії
міста згідно затвердженого
інвестицій міської
програми
графіку перевірок на
ради
відповідний період
Оприлюднювати результати
комунальні
проведених перевірок стану
підприємства міста,
протягом
бухгалтерського обліку на
37.
виконавчі органи
терміну дії
комунальних підприємствах
міської ради – органи програми
міста, а також звіти про
управління
виконання ними заходів щодо
Заходи Програми
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впровадження корпоративних комунальних
стандартів та корпоративної
підприємств
звітності в мережі Інтернет на
сайті комунального
підприємства або, в разі
відсутності власного сайту, на
офіційному веб-сайті
Вінницької міської ради в
розділі «Інформація про
фінансовий стан» на сторінці
«Фінансова звітність. Реєстр
боргових зобов’язань».
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії міської
ради з питань житлово-комунального господарства та комунальної власності
(О. Дан) та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного
розвитку (В. Кривіцький).

Міський голова
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С. Моргунов

Департамент економіки і інвестицій
Павленко Наталія Олександрівна
Заступник начальника відділу фінансового аналізу та тарифної політики
управління економічної політики
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