
 

  
                            

  

УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

 

РІШЕННЯ 

(перша сесія восьмого скликання) 

 

 

від 10 грудня 2020 року 

м. Городня 

 

Про норматив та порядок відрахування  

частини прибутку підприємств та організацій                                               

комунальної форми власності за результатами 

щоквартальної діяльності у 2021 році 

 

Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", ст.64 Бюджетного кодексу України із 

змінами та доповненнями, з метою забезпечення стабільної роботи 

комунальних підприємств, міська рада: 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду 

міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

підприємств, згідно Додатку. 

2. Керівникам  підприємств, що належать до комунальної форми 

власності Городнянської міської ради, забезпечити відрахування до 

загального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

згідно із затвердженим Порядком. 

3. Дане рішення набуває чинності з 01 січня 2021 року. 

4. Встановити, що рішення двадцятої (38) сесії Городнянської міської 

ради сьомого скликання від 23.12.2020 року «Про норматив та порядок 

відрахування частини прибутку підприємств та організацій                                              

комунальної форми власності за результатами щоквартальної діяльності у 

2020 році» втрачає чинність з 01 січня 2021 року. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з  питань бюджету,  планування,  фінансів, соціально-економічного розвитку, 

законності  та правопорядку. 

 

Міський голова                                                       А.І. Богдан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

                                                   Додаток 

                                                   до рішення першої сесії Городнянської міської 

                                                   ради VIII скликання від 10 грудня 2020 року 

                                                   “Про норматив та порядок відрахування частини      

                                                    прибутку підприємств та організацій комунальної      

                                                   форми власності за результатами щоквартальної  

                                                   діяльності у 2021 році” 

 

 

ПОРЯДОК І НОРМАТИВ 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних 

підприємств, що вилучаються до бюджету Городнянської міської ради 

 

  Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до 

загального фонду міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

підприємствами, що знаходяться у комунальній власності територіальної 

громади міської ради, або у статутних фондах яких є частка комунальної 

власності, за результатами фінансово-господарської діяльності.  

 

1. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету міської ради за результатами фінансово-господарської 

діяльності  визначається у розмірі 1% обсягу чистого прибутку (доходу) 

комунальних підприємств, розрахованого згідно з положеннями 

(стандартами) бухгалтерського обліку. 

Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду 

бюджету міської ради за результатами фінансово-господарської діяльності 

здійснюється господарськими організаціями, починаючи з 1 кварталу 2021 року, 

розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними 

підприємствами до міського бюджету наростаючим підсумком 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у 

строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. 

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

бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми 

розрахунку, встановленої Державною податковою службою України та 

зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств. 

        Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 

звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, подається комунальними підприємствами до органів державної 

податкової служби у строк, передбачений для подання декларації з податку 

на прибуток підприємств. 



 

        4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку 

(доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до 

загального фонду міського бюджету, відкриті в органах Державного 

казначейства. 

        5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 

(доходу) відповідно до цього Порядку комунальні підприємства подають 

щоквартально до фінансового відділу Городнянської міської ради. 

6. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати 

частини чистого прибутку (доходу) комунальні підприємства несуть у 

відповідності до чинного законодавства. 

 

 

 

 

 

 


