
 
 

ГРЕБІНКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

3 сесія VII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 

           19 лютого 2016 року 

          

    Про встановлення нормативу відрахувань 

    до бюджету міста частини прибутку (доходу) 

    підприємствами комунальної  власності 

    на 2016 рік 

 

 

 

           Керуючись п. 9 ст. 69 Бюджетного кодексу України, п. 29 ст. 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи фінансовий стан 

комунальних підприємств міста, Гребінківська міська рада 

 

            ВИРІШИЛА: 

1. Встановити, що відрахування до загального фонду бюджету міста частини 

чистого прибутку (доходу) здійснюється  коунальними підприємствами 

міста  у розмірі 1 відсотка чистого прибутку (доходу) за результатами 

фінансово-господарської діяльності. 

2. Затвердити Порядок відрахування частини чистого прибутку (доходу)  

підприємствами, що належать до комунальної власності територіальної 

громади міста Гребінка, що додається. 

3. Відділу з питань соціально-економічного розвитку та земельних відносин 

виконавчого комітету Гребінківської міської ради (начальник Лазоренко 

Т.Ф.) оприлюднити рішення в друкованому засобі масової інформації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну депутатську 

комісію з питань бюджету, фінансів, підприємництва, управління майном 

(голова Бондарь І.М.). 

                                        

 

               

                    Міський голова                                      В.І. Колісніченко 

 

 

 

  

                                                                                                              Додаток 1 



                                                                                     до рішення 3 сесії Гребінківської  

                                                                                     міської ради VII скликання 

                                                                                     від  19.02.2016 року 

 

Порядок і нормативи відрахувань підприємствами, що належать до 

комунальної власності територіальної громади міста Гребінка  до  

загального фонду бюджету міста частини чистого прибутку (доходу)   

 

1. Загальні положення 

 

          Відповідно до цих Порядку і нормативів відрахувань комунальні 

підприємства Гребінківської міської ради здійснюють відрахування до загального 

фонду  бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) наростаючим підсумком 

за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності. 

          Даний порядок поширюється на комунальні підприємства, що перебувають у 

власності територіальної громади міста, при цьому зазначені відрахування 

проводяться з чистого прибутку (доходу). 

2. Платники 

 

          Платниками відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду  бюджету міста наростаючим підсумком за результатами фінансово-

господарської діяльності є комунальні підприємства Гребінківської міської ради. 

 

3. Об'єкт оподаткування 

 

          Об'єктом оподаткування є чистий прибуток (дохід) підприємств комунальної 

власності, розрахований згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку. 

 

                         4.  Ставки податку 

 

          Ставка податку встановлюється міською радою у відсотках від чистого 

прибутку (доходу) комунальних підприємств Гребінківської міської ради. 

 

                               5.  Порядок сплати 

 

5.1.  Підприємства комунальної власності розраховують частину чистого прибутку 

(доходу), виходячи з установленого даним рішенням нормативу, та 

подають  розрахунок до Гребінківського відділення Лубенської ОДПІ разом з 

фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку у строки, встановлені для подання декларації з податку на 

прибуток підприємств. 

5.2. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду 

бюджету міста, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми 

розрахунку, затвердженої Державною податковою адміністрацією України. 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до Гребінківського 

відділення об’єднаної державної податкової інспекції у строк, передбачений для 

подання декларацій з податку на прибуток. 



5.3. Визначена відповідно до п.1цього рішення частина чистого прибутку (доходу) 

сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і 

зараховується на відповідний рахунок  надходжень до загального фонду бюджету 

міста. 

 

                                          6. Відповідальність за сплату податку 

 

          Відповідальність за правильність обчислення та своєчасність сплати 

відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду бюджету міста 

покладається на комунальні підприємства Гребінківської міської ради. 

 

                                         7. Контроль за сплатою податку 

            
          Контроль за повнотою і своєчасністю відрахувань частини прибутку 

(доходу)  підприємствами, що належать до комунальної власності здійснює 

Гребінківське відділення Лубенської ОДПІ. 

 

 

     
                                             


