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15 сесія 7 скликання

РІШЕННЯ

"Ліада 2019 року № 15-6/VII

ствердження порядку та нормативу 
вань до місцевого бюджету частини 

г: прибутку (доходу) підприємствами, 
сежать до комунальної власності 
: полянської ОТГ на 2020 рік

З метою поповнення доходно!' частини місцевого бюджету, 
стеження порядку та нормативу відрахувань частини прибутку (доходу), 
твого за результатами господарської діяльності в 2019 році 
тметвами, що належать до комунальної власності, керуючись п.12.3

Податкового кодексу України, п. 35 ст.64 Бюджетного кодексу 
ви, пп.29 ч.І ст.26. Закону України «Про місцеве самоврядування в 
ні», Руськополянська сільська рада

ВИРІШИЛА:
Затвердити Порядок та норматив відрахування частини прибутку 

ду) для підприємств комунальної власності Руськополянської ОТГ, яка
гає зарахуванню до місцевого бюджету (додається).
2. Дане рішення набирає чинності з 01 січня 2020 року.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

шо з питань бюджету, фінансів, планування соціально-економічного
іьгтку, інвестицій та ' ' '

Сільський голова

вро^ітництва.

О. Г. Гриценко
nos



Додаток
до рішення
Руськополянської сільської ради 
від 22.11.2019 p.№15-6/VII

Порядок та норматив відрахування в 2020 році частини прибутку 
ду) для підприємств комунальної власності Руськополянської ОТГ, 

яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету

Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до 
вального фонду місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
■г пальними підприємствами, за результатами фінансово-господарської 
■ЕЬНОСТІ.

2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду 
веєвого бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності 
^надяться комунальними підприємствами у розмірі 50 (п’ятдесят) % 
■того прибутку (доходу).

3. Підприємства комунальної власності здійснюють відрахування до 
__евого бюджету частини чистого прибутку (доходу) наростаючим 
п. умком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2020 році у

ки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.
4. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до місцевого 

т кету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу чистого
г лутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
■ лалтерського обліку та розмірів відрахувань чистого прибутку (доходу), 
значених у п.2 цього Порядку.

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до місцевого 
: джету,визначається комунальними підприємствами відповідно до форми
рахунку, встановленої державною податковою інспекцією, та зазначається 
декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини 

Е;того прибутку (доходу) подається до органу державної податкової служби 
:трок, передбачений для подання декларації з податку на прибуток.

6. Сплачена підприємствами комунальної власності відповідно до 
.ого Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується до 
гального фонду місцевого бюджету. /

Секретар сільської ради Н. А. Шпак


