
Офіційно

СЛАВУТИЦЬКА МІСЬКА РАДА 
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ
22.02.2008 № 436-19-V

П р о  в с та н о в л е н н я  но рм а ти в у та  п о 
р я дк у  ВІДРАХУВАННЯ КОМУНАЛЬНИМИ 
ПІДПРИЄМСТВАМИ ЧАСТИНИ чистого 
п р и б утк у  (д о х о д у ) за  результатам и 
ф ін а н с о в о -г о с п о д а р с ь к о ї  діяль
ності
Керуючись ст.61 Закону України "Про Державний бюд
жет України на 2008 рік та про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України" та ст. 26 Закону України 
"Про місцеве самоврядування в Україні",

МІСЬКА РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Установити, що комунальні підприємства "Агентство з
розвитку бізнесу в м.Славутичі" "Адміністрація спеціальної 
економічної зони "Славутич", "Управління з розвитку 
фізичної культури, спорту та туризму", "Кіноконцертний 
комплекс" "ТРК "Славутич", "Фонд комунального майна", 
"Житлово-комунальний центр", "Управління житлово- 
комунального господарства" за результатами фінансово- 
господарської діяльності 2007 року та наростаючим
підсумком щоквартальної фінансово-господарської 
діяльності у 2008 році сплачують до загального фонду 
місцевого бюджету частину чистого прибутку (доходу) у 
розмірі 5 відсотків.
2. Комунальним підприємством "Управління житлово- 
комунального господарства" (Кучинський В.О.) чистий 
прибуток, з якого розраховується та сплачується частина 
чистого прибутку (доходу), зменшується на суму цільових 
коштів (обсяг інвестиційної складової), що надійшли у складі 
тарифів на житлово-комунальні послуги і спрямовуються на 
виконання інвестиційних проектів (фінансування програм 
капітальних вкладень та виконання ремонтних робіт), 
затверджених в установленому порядку.
3. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 
комунальними підприємствами до загального фонду 
місцевого бюджету за відповідний період, визначається 
виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), 
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку, та розміру відрахувань частини 
прибутку (доходу), зазначеного у пункті 1 цього рішення.
4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до 
загального фонду місцевого бюджету, визначається 
комунальними підприємствами відповідно до форми 
розрахунку, встановленої Державною податковою 
адміністрацією, та зазначається у декларації з податку на 
прибуток підприємства.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до 
органів державної податкової служби у строк, передбаче
ний для подання декларації з податку на прибуток.
5. Визначений норматив частини прибутку (доходу) 
сплачується комунальними підприємствами у строки, 
встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і 
зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до 
загального фонду місцевого бюджету, відкриті в органах 
Державного казначейства.
6. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого 
прибутку (доходу) відповідно до цього рішення комунальні 
підприємства подають до відділу з питань комунальної 
власності, послуг і приватизації.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з питань місцевого бюджету, 
фінансів, податкової політики (Чичкань 1.1.) та першого 
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих 
органів ради Жигалло В.К.
Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО


