
                                                                          
 

 
РІШЕННЯ 

двадцята сесія VI скликання 
 
від          12.2012 р.       №  
 
Про затвердження Порядку і нормативів 
відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
комунальних унітарних підприємств та їх 
об’єднань  
 
 

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.Затвердити 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. 

 
2.Коростенській об’єднаній державній податковій інспекції  

здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань частини 
чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх 
об’єднаннями відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням 
та щоквартально інформувати фінансове управління виконавчого комітету 
Коростенської міської ради про стан сплати частини чистого прибутку. 

 
             3. Рішення  міської ради від 29.12.11 № 486 «Про затвердження Порядку 
і нормативів відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об’єднань на 2012 рік ” вважати таким, що 
втратило чинність. 
 

4. Це рішення набирає чинності з 1 січня 2013 року . 
 
5.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

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



 
                                                              

                                                                       Додаток 
                                                                        до рішення міської ради №  

                                                                     від         12.12р.   
 
 

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. Відповідно до цих Порядку і нормативів комунальні унітарні 
підприємства та їх об’єднання здійснюють відрахування до загального фонду 
міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) за результатами 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності. 

 
2. 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.  
 

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до 
загального фонду міського бюджету, розраховується комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями відповідно до порядку, встановленого 
Державною податковою службою України для державних та казенних 
підприємств. 
 

4. Визначена відповідно до цих Порядку і нормативів частина чистого 
прибутку (доходу) сплачується у строки, встановлені для сплати податку на 
прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку 
надходжень до загального фонду міського бюджету, відкриті в Коростенському 
управлінні Державного казначейства ГУДКУ у Житомирській області. 
 
 
 
             
 

Секретар міської ради     В.Ходаківський 


