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Голова Наглядової ради                                        Світлана ОСТАПА 

 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

за результатами аудиту формування та виконання фінансового плану  

АТ «НСТУ» за період з 01.01.2019 по 31.08.2021 року 

Членами аудиторської групи на виконання вимог наказу АТ «НСТУ» від 

12.07.2021 № 481 «Про проведення аудиту формування та виконання 

фінансового плану АТ «НСТУ» (зі змінами) підготовлені рекомендації органам 

управління Товариства за результатами аудиту формування та виконання 

фінансового плану АТ «НСТУ» щодо удосконалення та оптимізації процесу 

формування та виконання фінансового плану, зокрема:  

Наглядовій раді АТ «НСТУ»: 

1. З метою належного планування обсягів доходів та витрат, що 

визначатимуть обсяг та спрямування коштів для виконання протягом року 

функцій АТ «НСТУ» (фінансовий ресурс для виконання завдань/показників 

річного плану діяльності) затверджувати річний план діяльності АТ «НСТУ» у 

терміни, визначені для розгляду та затвердження фінансового плану. 
Правлінню АТ «НСТУ»: 

1. Актуалізувати положення про центри фінансової відповідальності АТ 

«НСТУ». 

2. Внести зміни до бізнес-процесу «Формування фінансового плану 

АТ «НСТУ» в частині строків подання акціонеру проекту фінансового плану; 

зазначення курсу гривні до іноземних валют, який необхідно використовувати 

при розрахунках витрат/доходів, залучення другої лінії захисту до бізнес-

процесу. 

3. Визначити ключові індикатори ризиків за процедурами планування, 

виконання та звітування за виконанням фінансового плану та провести оцінку 

ризиків за визначеними індикаторами. 

4. Привести форму пояснювальної записки до фінансового плану АТ 

«НСТУ» у відповідність до вимог Порядку № 205, зокрема щодо: 



 

- зазначення розрахунків та обґрунтувань причин зменшення показників 

рентабельності діяльності товариства, власного капіталу, прибутку порівняно з 

плановими та прогнозними показниками на поточний рік; 

- визначення методів формування чистого доходу від реалізації (товарів, 

робіт, послуг) та інших статей дохідної частини фінансового плану в розрізі 

структури доходів, а також обґрунтувань значних відхилень; 

- пояснень причин відхилень показників планового року більш ніж на 

10 % порівняно з прогнозом поточного року та зазначення плану заходів з 

підвищення ефективності товариства на три роки, які мають містити заходи з 

оптимізації витрат на виробництво, адміністративно-управлінський персонал, 

підвищення ефективності використання матеріальних і трудових ресурсів. 
5. Розробити та затвердити методологію формування статей фінансового 

плану у тому числі з визначенням моделі розрахунків планових показників 
витрат на оплату праці та соціальні заходи, з урахуванням внутрішніх та 
зовнішніх нормативних документів, у тому числі норм Колективного договору. 

6. У разі не забезпечення належного фінансування АТ «НСТУ», яке 

передбачається окремим рядком у Державному бюджеті України та становить 

не менше 0,2 % видатків загального фонду Державного бюджету України за 

попередній рік, в обов’язковому порядку після прийняття Закону України «Про 

Державний бюджет України» на відповідний рік ініціювати внесення змін до 

фінансового плану Товариства та, за необхідності, внесення змін до річного 

плану діяльності АТ «НСТУ». 

7. З метою належного планування діяльності Товариства розробити 

порядок/регламент складання річного плану діяльності АТ «НСТУ», внесення 

змін до нього із визначенням відповідального структурного підрозділу, який 

організовує, координує роботу із розробки річного плану діяльності, внесення 

змін та звітування про його виконання та передбачити у робочих документах 

визначення орієнтовних бюджетів заходів за напрямами роботи структурних 

підрозділів (за джерелами фінансування), а також визначення пріоритетності 

запланованих завдань. 

8. Забезпечити збереження документів, а саме: розрахунків, довідок, 

відомостей, доручень, обґрунтувань, листів тощо, щодо розроблення та зміни 

фінансових планів відповідно до наказів/розпоряджень про формування 

проєкту фінансового плану АТ «НСТУ» на відповідний рік. 

9. Внести зміни до Положення про департамент управління бюджетом 

стосовно зазначення відповідальності директора департаменту за контроль і 

збереження документів департаменту, у тому числі визначених номенклатурою 

справ, та передбачити здійснення функції з проведення поквартального аналізу 

виконання планових показників фінансового плану та ініціювання внесення 

змін до нього, у тому числі для приведення показників фінансового плану до 

вимог Закону України «Про Державний бюджет України» на відповідний рік.  

10. Розробити та впровадити програмне забезпечення – модуль 

«Фінансове планування та бюджетування» системи «BAS ERP» для формування 

фінансового плану АТ «НСТУ» та звітів про виконання фінансових планів на 

відповідний рік. 



 

11. Розробити та затвердити бізнес-процес виконання фінансового плану 

Товариства. 

12. Розробити та затвердити управлінську звітність, що має складатись 

за результатами щоквартального аналізу виконання планових показників та 

аналізу відхилень показників фінансового плану АТ «НСТУ». 

13. Розробити та затвердити порядок визнання нематеріальними активами 

власних продуктів АТ «НСТУ». 
 


