
УКРАЇНА 

КОМСОМОЛЬСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
Зміївського району Харківської області  

 LXXXV сесія VI скликання 

 

РІШЕННЯ 
 «09»    липня   2015року  № 1329-VI 
 

Про встановлення розміру відрахувань  

для сплати до місцевого бюджету частини  

чистого прибутку(доходу) підприємств  

комунальної власності територіальної 

 громади Комсомольської селищної ради 

 
        Керуючись пунктом  29 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», пунктом 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, з метою уникнення 

втрат бюджету Комсомольської селищної ради, селищна  рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про порядок та розміри часток відрахування частини 

чистого прибутку (доходу) підприємств, що належать до комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради. (додаток 1). 

          2. Затвердити Порядок та норматив відрахування частини  чистого прибутку 

(доходу), що підлягає  сплаті до загального фонду бюджету Комсомольської селищної 

ради за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності (додаток 2).  

3. Встановити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання (далі – 

комунальні підприємства) здійснюють відрахування до загального фонду бюджету  

Комсомольської селищної ради частини чистого прибутку (доходу) відповідно до 

Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням. 

4. Затвердити форму розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що 

підлягає сплаті до загального фонду бюджету Комсомольської селищної ради за 

результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності (додаток №3). 

  5. Рішення XIII сесії Комсомольської селищної ради VI скликання від 

09.06.2011року «Про встановлення розміру відрахувань для сплати до місцевого 

бюджету частини чистого прибутку(доходу) підприємств  комунальної власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради» № 182-VI  вважати таким, 

що втратило чинність. 

           6. Встановити, що дане рішення набирає чинності з моменту його 

затвердження. 

   7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні депутатські 

комісії з питань планування бюджету, фінансів, підприємницької діяльності, 

соціального захисту населення, праці, торгівлі, громадського харчування та сфери 

послуг (голова комісії Лабузова А. К.) та мандатної з питань депутатської діяльності, 

етики, законності і правопорядку (голова комісії Снурніков А.П.). 

 

 

Комсомольський 

селищний голова        Д.М.Діхтяр 

 



                 Додаток №1  

                до рішення LXXXV сесії  

Комсомольської селищної ради  

                                                             VІ скликання 

                                                                                             від «09»  липня   2015р. 

                 № 1329-VI      
                                      

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок та розміри часток відрахування частини чистого прибутку (доходу) 

підприємств, що належать до комунальної власності територіальної громади 

Комсомольської селищної ради 

 

1. Дане Положення розроблене 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 Положення поширюється на господарські організації, які 

належать до комунальної власності територіальної громади Комсомольської 

селищної ради або у статутних фондах яких є частка комунальної власності 

Комсомольської селищної ради. 

3. Норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) господарських 

організацій, зазначених у пункті 2 цього Положення, встановлюється у розмірі 15 

(п'ятнадцять) відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

4. Господарські організації, які зазначені у пункті 2 цього Положення, 

сплачують до загального фонду бюджету Комсомольської селищної ради частину 

чистого прибутку у розмірі вказаному у пункті 3 цього Положення за результатами 

фінансово-господарської діяльності та наростаючим підсумком щоквартальної 

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

прибуток підприємств. 

5. Для господарських організацій, які належать до комунальної власності або у 

статутних фондах яких є частка комунальної власності Комсомольської селищної 

ради, зазначені відрахування провадяться з частини прибутку (доходу) відповідно 

до розміру комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних фондах. 

6. Відповідальність за правильність здійснення, повноту і своєчасність 

перерахування до бюджет Комсомольської селищної ради частини чистого прибутку 

(доходу) господарських організацій, зазначених у пункті 2 цього Положення, 

покладається особисто на керівників таких господарських організацій згідно чинного 

законодавства. 

7. Контроль за повнотою, правильністю, своєчасністю перерахування 

господарськими організаціями, зазначеними в пункті 2 цього Положення, в 

бюджет Комсомольської селищної ради частини чистого прибутку (доходу) 

здійснюється  ДПІ у Зміївському районі ГУ Міндоходів у Харківській області. 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова     Д.М.Діхтяр 

 

 

 

 

 



                 Додаток № 2  

                 до рішення LXXXV  сесії  

Комсомольської селищної ради  

                                                             VІ скликання 

                                                                                             від «09»   липня   2015р. 

                             № 1329-VI    

  

ПОРЯДОК  І  НОРМАТИВ 

відрахування до загального фонду  бюджету Комсомольської селищної ради 

частини чистого прибутку господарських організацій, що знаходяться у 

комунальній власності територіальної громади Комсомольської селищної ради. 

 

1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до 

загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

господарськими організаціями, що знаходяться у комунальній власності 

територіальної громади Комсомольської селищної ради або у статутних фондах яких 

є частка комунальної власності, за результатами фінансово-господарської 

діяльності.  

2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду  

бюджету  Комсомольської селищної ради за результатами фінансово-господарської 

діяльності у 2015 році провадяться комунальними підприємствами у розмірі 15 

(п'ятнадцять) відсотків чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) до загального фонду  бюджету Комсомольської селищної ради за 

результатами фінансово-господарської діяльності здійснюється господарськими 

організаціями  починаючи з 1 кварталу 2015 року, розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

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

бюджету Комсомольської селищної ради, розраховується комунальними 

підприємствами, відповідно за формою Розрахунку частини чистого прибутку 

(доходу), що підлягає сплаті до загального фонду місцевого бюджету Комсомольської 

селищної ради, за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 

2015 році.  

4. 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. 

5. Інформацію щодо відрахування та сплати частини чистого прибутку 

(доходу) до загального фонду  бюджету Комсомольської селищної ради, відповідно 

до Порядку і нормативу, господарські організації, що знаходяться у  комунальній 

власності територіальної громади Комсомольської селищної ради або у статутних 

фондах яких є частка комунальної власності, надають селищній раді та відображають 

у декларації з податку на прибуток. 

6. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати 

частини чистого прибутку в бюджет  Комсомольської селищної ради комунальні 

підприємства несуть у відповідності до чинного законодавства. 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр 

 

 



                 Додаток № 3  

                 до рішення LXXXV  сесії  

Комсомольської селищної ради  

                                                             VІ скликання 

                                                                                             від «09»  липня   2015р. 

                             № 1329-VI    
 

 

1 

Розрахунок  

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

Комсомольської селищної ради  комунальними унітарними підприємствами  

та їх об’єднаннями за результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності 
 

2 

Звітний 

період  

20___ року 

 

 Перший 

квартал  

  

 

Перше 

півріччя   
Три  

квартали 
  Рік 

 

3 
Повне найменування підприємства (об’єднання підприємств)  

  

4 Код  за  ЄДРПОУ         
Код виду економічної 

діяльності  (КВЕД)   
        

 

5 

Місцезнаходження підприємства (об’єднання 

ппідпідприємств)  
 

 

 Поштовий індекс        

підприємств) Телефон  

 Факс*  

 Е-mail*  

 

6 
До державної податкової інспекції (адміністрації)  в  
 

________________________ 

* за бажанням                                                                      

 
      

  Одиниця виміру: грн., без 

копійок, з відповідним округленням за 

загальновстановленими правилами                                                                                               

 

Показники 

Код 

рядка 
Значення 

1 2 3 

Загальний розмін статутного фонду 01  

Розмір комунальної частки у статутному фонді 02  

Доля комунальної частки у статутному фонді (р.02/р.01) (коефіцієнт) 03  

Норматив відрахування у поточному році (%) 04  
 

Частина прибутку (доходу за звітний період 
 

Чистий прибуток (дохід) за звітний період 
 

05  

Частина прибутку (доходу) за звітний період, що відраховується до 

загального фонду місцевого бюджету Комсомольської селищної ради 

(позитивне значення (р.05*р.03*04/100)) 

06 

 

 

Відмітка про одержання органом 

державної податкової служби 

(штамп органу державної 

податкової служби, дата, вхідний 

№) 

 



Частина  прибутку (доходу), нарахована за попередній звітний період 

поточного року (р.06 розрахунок за попередній звітний період поточного 

року) 

07 

 

Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті за звітний період поточного 

року (р.06-р.07) 
08 

 

Частина прибутку (доходу), сплачена за попередній звітний період 

поточного року 
09 

 

    

 
Інформація, наведена у цьому Розрахунку, є достовірною. 
 

  ▪   ▪ 2 0   року  

дата заповнення  Розрахунку (дд.мм.рррр)  

Керівник підприємства  
  

          
__________________ 

(ініціали та прізвище) 

___________________ 

(підпис) 
 

Ідентифікаційний номер (згідно  з ДРФО)   М.П. 

Головний бухгалтер                      

          
__________________ 
(ініціали та прізвище) 

___________________ 
(підпис) 

 

Ідентифікаційний номер (згідно з ДРФО) 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

Комсомольський селищний голова      Д.М.Діхтяр                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    

 
 


