
 
З Б А Р А З Ь К А  М І С Ь К А  Р А Д А  

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

 

V I I I  С К Л И К А Н Н Я  

Д ВА Д Ц Я ТА  С Е С І Я  

 

РІШЕННЯ 

 

№ VIII/20/9        від 23 грудня 2022 року 

                             
 

Про норматив і порядок відрахування 

частини прибутку (доходу) 

господарських організацій, які    

належать до комунальної власності або у 

статутному капіталі яких є частка 

комунальної власності, засновником яких 

є  Збаразька міська рада  

 

Відповідно до статті 327 Цивільного кодексу України № 435-IV від 

16.01.2003 зі змінами та доповненнями, статей 64, 66 Бюджетного кодексу 

України зі змінами та доповненнями, керуючись пунктом 29 частини першої 

статті 26, статті 29 Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

від 21.05.1997 року № 280/97- ВР зі змінами та доповненнями, враховуючи 

висновки та рекомендації постійної комісії міської ради з питань бюджету, 

економіки, соціально-економічного розвитку та комунальної власності, міська 

рада 

 

ВИРІШИЛА 

 

1. Затвердити норматив відрахування частини прибутку (доходу) 

господарських організацій, які належать до комунальної власності або у 

статутному капіталі яких є частка комунальної власності, за результатами 

господарської діяльності у 2023 році у розмірі 20 відсотків чистого прибутку 

(доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку.  

2. Затвердити Порядок нарахування та сплати господарськими 

організаціями, які належать до комунальної власності або у статутному капіталі  

яких є частка комунальної власності, засновником яких є Збаразька міська рада, 

частини чистого прибутку (доходу), яка підлягає перерахуванню до бюджету 

Збаразької міської територіальної громади (додається). 



3. Керівникам господарських організацій, які належать до комунальної 

власності або у статутному капіталі яких є частка комунальної власності, 

забезпечити надходження відрахувань частини прибутку (доходу) до бюджету 

Збаразької міської територіальної громади згідно із затвердженим цим 

рішенням Порядком.  

4. Оприлюднити рішення на офіційному вебсайті міської ради в порядку 

встановленому чинним законодавством.  

 

 

 

Збаразький міський голова                                      Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 
 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року №VIII/20/9 

 

Порядок нарахування та сплати господарськими організаціями, які 

належать до комунальної власності або у статутному капіталі яких є 

частка комунальної власності, засновником яких є Збаразька міська рада, 

частини чистого прибутку (доходу), яка підлягає перерахуванню до 

бюджету Збаразької міської територіальної громади 
 

Господарські організації які належать до комунальної власності  або у 

статутному капіталі яких є частка комунальної власності, які належать до 

комунальної власності  територіальної громади (далі - підприємства), 

здійснюють перерахування до загального фонду бюджету Збаразької міської 

територіальної громади частину чистого прибутку (доходу) згідно з 

нормативом у розмірі 20 %. 

Розрахунковою базою, до якої застосовуються зазначені нормативи, є 

показник прибутку чистого фінансового результату за даними  фінансової 

звітності, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку. 

Частина чистого прибутку (доходу) підприємств, яка підлягає 

перерахуванню до загального фонду бюджету Збаразької міської територіальної 

громади, визначається ними самостійно відповідно до форми розрахунку, 

встановленої Державною податковою службою України для державних 

унітарних підприємств та їх об’єднань та зазначається у декларації з податку на 

прибуток підприємства. 

Розрахунок, складений наростаючим підсумком за звітні періоди, що 

дорівнюють календарному: квартал, півріччя, три квартали, рік, подається до 

контролюючих органів протягом 40 календарних днів, що настають за останнім 

календарним днем звітного (податкового) періоду. 

При цьому Розрахунок, що складається наростаючим підсумком за рік, 

подається до контролюючих органів протягом 60 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем звітного (податкового) року . 

Частина чистого прибутку (доходу) сплачується господарськими 

організаціями, які належать до комунальної власності  або у статутному 

капіталі яких є частка комунальної власності,  до загального фонду бюджету 

Збаразької міської територіальної громади наростаючим підсумком 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у 

строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємств.  

Визначена відповідно до нормативів частина чистого прибутку (доходу) 

перераховується до бюджету Збаразької міської територіальної громади 

підприємствами самостійно на відповідні рахунки з обліку надходжень 

загального фонду бюджету, відкриті в органах Державної казначейської служби 

України. 
 

Секретар ради      Роман НАПОВАНЕЦЬ 


