
         Додаток № 1  

                до рішення ______  сесії  

Комсомольської селищної ради  

                                                             VІ скликання 

                                                                                             від «___»   _______  2017р. 

                             №  ____-VI    

  

 

ПОРЯДОК  І  НОРМАТИВ 

відрахування до загального фонду  бюджету Комсомольської селищної ради частини 

чистого прибутку(доходу) підприємств, установ, організацій, які є комунальною  

власністю територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

 

 

1. Даний Порядок розроблено у відповідності до статті 142 

Господарського кодексу України, пункту 29 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України. 

2. Дія цього Порядку поширюється на підприємства, установи,  організації,  які 

є комунальною власністю територіальної громади Комсомольської селищної ради та 

на інших суб’єктів господарювання в статутних фондах яких є частка комунальної 

власності Комсомольської селищної ради (далі - комунальні підприємства). 

3. Даним Порядком встановлюється норматив відрахування до загального фонду 

місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу)  підприємствами, установами, 

організаціями, які є комунальною власністю територіальної громади Комсомольської 

селищної ради або іншими суб’єктами господарювання в статутних фондах яких є 

частка комунальної власності Комсомольської селищної ради, за результатами 

фінансово-господарської діяльності, у строки, встановлені для сплати податку на 

прибуток. 

4. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 15(п'ятнадцять) відсотків 

до чистого прибутку(доходу) комунальних підприємств. 

5. Частина чистого прибутку(доходу) сплачується комунальними 

підприємствами  до загального фонду бюджету Комсомольської селищної ради 

наростаючим підсумком щоквартальної фінансово - господарської діяльності за 

відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток 

підприємств.  

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

бюджету Комсомольської селищної ради, визначається суб’єктами господарювання з 

комунальною формою власності, відповідно до форми розрахунку, встановленої для 

сплати частини чистого прибутку(доходу) до державного бюджету (затвердженою 

наказом ДПІ України від 16.05.2011 №285) та зазначається у декларації з податку на 

прибуток підприємства. 

Розрахунок частини чистого прибутку(доходу), розрахованого згідно з 

положеннями(стандартами) бухгалтерського обліку та даного Порядку і нормативу, 

разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень(стандартів) 

бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до Зміївського 

відділення Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській області у строк, передбачений 

для подання декларації з податку на прибуток підприємств. 

 

 

 

 



 

6. Частина чистого прибутку (доходу), визначена відповідно до цих Порядку  

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

підприємств і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального 

фонду  бюджету Комсомольської селищної ради, відкриті в органах Державного 

казначейства. 

7. Інформацію щодо відрахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) 

до загального фонду  бюджету Комсомольської селищної ради, відповідно до 

Порядку і нормативу, комунальні підприємства надають до Комсомольської селищної 

ради та відображають у декларації з податку на прибуток. 

8. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати частини 

чистого прибутку до загального фонду  бюджету  Комсомольської селищної ради 

комунальні підприємства несуть у відповідності до чинного законодавства. 

9. Контроль за повнотою, правильністю, своєчасністю перерахування 

комунальними підприємствами, зазначеними в пункті 2 цього Порядку, до 

бюджету Комсомольської селищної ради частини чистого прибутку(доходу) 

здійснюється  Зміївським відділенням Харківської ОДПІ ГУ ДФС у Харківській 

області. 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар Комсомольської селищної ради      Г.О.Куценко 

 
 


