
ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

VII СКЛИКАННЯ
ЧЕТВЕРТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

№ VII/4/14 від 11 березня 2016 року  

Про  порядок відрахування частини
прибутку   (доходу)   господарських організацій, 
які    належать     до    комунальної власності
або у статутних фондах яких є частка 
комунальної власності за результатами
фінансово-господарської  діяльності  2015    року
та    наростаючим   підсумком     щоквартальної 
фінансово-господарської діяльності у 2016 році у
строки,  встановлені  для  сплати
податку  на  прибуток  підприємств,
засновником яких є Збаразька міська рада

Керуючись,  Бюджетним  кодексом  України,   ст.  26  Закону  України  “Про  місцеве

самоврядування в Україні”, міська рада 

ВИРІШИЛА:

1.  Затвердити   порядок  відрахування  частини  прибутку  (доходу)  господарських
організацій, які належать до комунальної власності або у статутних фондах яких є частка
комунального  майна  за  результатами  фінансово-господарської  діяльності  2015  року  та
наростаючим підсумком щоквартальної  фінансово-господарської  діяльності  у  2016 році
(додаток №1) .

      Міський голова   Збаража                Р. С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ

Напованець

Присяжнюк



                                                                                            Додаток №1до рішенням сесії       

                                                                                             Збаразької міської ради № VII/4/

                                                                                             від 11.03.2016р.

                                                          ПОРЯДОК
                             відрахування до загального фонду бюджету
                міста  Збаража комунальними унітарними підприємствами
                 та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності
міста, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської   
                                               діяльності у 2016 році.
                          

1.Цей Порядок розроблено на виконання  ст.64 Бюджетного кодексу України із
змінами та доповненнями. 

2.Відповідно  до  цього  Порядку  комунальні  унітарні  підприємства  міста  та  їх
об’єднання,  які  належать  до  комунальної  власності  міста  мають  здійснювати
нарахування та сплату до загального фонду бюджету міста Збаража частини чистого
прибутку (доходу) за результатами фінансово– господарської діяльності 2015 року та
наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської діяльності у 2016
році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

     3. Після сплати до бюджету міста частини чистого прибутку комунальні унітарні
підприємства міста та їх об’єднання залишок коштів чистого прибутку спрямовують на
розвиток і вдосконалення виробництва, технічне переоснащення, капітальні вкладення
в  розширення  виробничих  площ,  реконструкцію  підприємств,  придбання  і  монтаж
нового  устаткування,  інші  витрати  спрямовані  на  поліпшення  умов  праці,  техніки
безпеки  та  зростання  і  вдосконалення  матеріально-технічної  бази  підприємства  та
інше.  
       4.Керівники підприємств щорічно, під час складання річних фінансових планів на
наступний рік,  зобов’язані передбачати планову суму відрахувань частини прибутку
(доходу) до бюджету міста не менше нормативу, встановленого рішенням міської ради.
     5. Комунальні унітарні підприємства міста та їх об’єднання подають розрахунок
частини  чистого  прибутку  (доходу)  разом  з  фінансовою  звітністю  до  органів
податкової  служби  у  строки,  передбачені  для  подання  декларації  з  податку  на
прибуток.
       6. Визначена, відповідно до  рішення сесії міської ради №VII/1/10 від 15.12.2015р.,
частина чистого прибутку (доходу) сплачується щоквартально у строки, встановлені
для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з
обліку  надходжень  загального  фонду  міського  бюджету,  відкритий  в  Головному
управлінні Державної казначейської служби України  у Тернопільській області.
    7.  Інформацію щодо нарахування та  сплати частини чистого прибутку (доходу)
відповідно до Порядку і нормативу відрахування, комунальні унітарні підприємства та
їх об’єднання,  які  належать до комунальної  власності  міста,  подають до Збаразької
міської ради  в термін до 15 числа місяця наступного за звітним періодом. 


	ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА

