
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

тридцять третя сесія VI скликання 
 
від  05. 06.2014 р.       № 1483 
 
Про внесення змін до  Порядку і нормативів 
відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань, затверджених рішенням міської ради 
від 25.12.12 № 956   
 
 

У відповідності до п.9 ч.1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, 
керуючись п.29 ч.1 ст.26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 
Україні”, рекомендацією постійної комісії міської ради з питань бюджету, 
економіки та комунальної власності,  міська рада   
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Пункт 2 Поряду і нормативів відрахування до загального фонду 
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань за результатами щоквартальної фінансово-
господарської діяльності, затвердженого рішенням міської ради від 25.12.12 № 
956, викласти в новій редакції (додається). 

 
2. Коростенській об’єднаній державній податковій інспекції при  

здійснені контролю за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини 
чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями керуватись цим рішенням. 

 
3. Це рішення набирає чинності з моменту його прийняття на сесії 

міської ради . 
 
4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, економіки та комунальної власності. 
 
 
Міський голова                                                     В.Москаленко 
 
 
 Секретар міської ради        В.Ходаківський 
 Заступник міського голови                                                           О.Ясинецький                                                                                       
 Начальник фінансового управління                                             Л.Щербанюк                                                                              
 Начальник юридичного відділу                                                    Т.Камінська 
 



                                                    
 
                                                                       

                                                                               Додаток 
                                                                        до рішення міської ради № 1483 

                                                                     від 05.06.14р.   
 
 

Порядок і нормативи 
відрахування до загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку 
(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань за результатами 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності.  

 
1. Пункт 2 Порядку і нормативів, а саме: 

  
             «Відрахування частини чистого прибутку (доходу) за результатами 
фінансово-господарської діяльності здійснюються комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, у розмірі 25 відсотків, розрахованого 
згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку», викласти в новій 
редакції, а саме: 
 
             «Відрахування частини чистого прибутку (доходу), (крім частини 
чистого прибутку (доходу) від надходження на КП «Водоканал» та КП 
«Теплозабезпечення» субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
погашення заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого 
самоврядування), за результатами фінансово-господарської діяльності 
здійснюються комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, у 
розмірі 25 відсотків, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку»   
 
 
             
 

Секретар міської ради     В.Ходаківський 


