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П р о  в с т а н о в л е н н я  п р о п о р ц і ї  р о з 
п о д і л у  КО Ш ТІВ М ІЖ  М ІС Ь К И М  БЮ Д Ж Е
ТОМ ТА ОРЕНДОДАВЦЯМ И М АЙНА КО М У
НАЛЬН О Ї ВЛАСНО СТІ ТЕРИ ТО РІАЛ ЬН О Ї
г р о м а д и  м і с т а  С л а в у т и ч а

Враховуючи те, що в дохідній частині міського бюджету 
на 2008 рік, затвердженого рішенням Славутицької 
міської ради від 18.01.2008 № 425-18-V  "Про міський 
бюджет на 2008 рік", враховані прогнозні показники 
надходжень коштів від оренди майна комунальної 
власності, керуючись Методикою розрахунку та поряд
ку використання плати за оренду майна комунальної 
власності територіальної громади міста Славутича, за
твердженою рішенням Славутицької міської ради від 
15.12.2004 № 550 -41 -IV "Про оренду об'єктів кому
нальної власності територіальної громади міста Славу
тича", ст. 19 Закону України "Про оренду державного та 
комунального майна", та на підставі п.5 ст.60 Закону 
Українй "Про місцеве самоврядування в Україні", 

М ІС Ь К А  РАДА

ВИРІШИЛА:

1. Встановити для комунальних підпри-ємств наступний по
рядок розподілу коштів, одержаних від надання в оренду 
майна комунальної власності:
1.1. "Управління фізичної культури, спорту та туризму", "Кіно
концертний комплекс", "Агентство з розвитку бізнесу м.Сла
вутича" протягом 2008 року щомісячно, до 10 числа місяця, 
наступного за звітним, із загального обсягу коштів від фак
тично нарахованої орендної плати за звітний місяць (після 
сплати податків, зборів та обов'язкових платежів):
•  70% — перераховують до міського бюджету;
•  30% — використовують на поповнення обігових коштів 
підприємства.
1.2. "Житлово-комунальний центр" протягом 2008 року 
щомісячно, до 10 числа місяця наступного за звітним, із за
гального обсягу коштів від фактично нарахованої орендної 
плати за звітний місяць (після сплати податків, зборів та



обов'язкових платежів):
•  70% — використовує на ремонт та на покращення (онов
лення, капітальний ремонт) об'єктів нерухомого майна, що 
знаходяться на балансі підприємства;
• 30% — використовує на поповнення обігових коштів 
підприємства.
1.3. "Управління житлово-комунального господарства" про
тягом 2008 року щомісячно, до 10 числа місяця, наступного 
за звітним, із загального обсягу коштів від фактично нарахо
ваної орендної плати за звітний місяць (після сплати по
датків, зборів та обов'язкових платежів):
•  30% — використовує на поповнення обігових коштів 
підприємства;
•  70% — використовує за окремим рішенням ради після 
звіту тимчасової спеціальної депутатської комісії по пе
ревірці фінансово-господарської діяльності підприємства.
1.4. "Фонд комунального майна" протягом 2008 року 
щомісячно, до 10 числа місяця, наступного за звітним, із за
гального обсягу коштів від фактично нарахованої орендної 
плати за звітний місяць (після сплати податків, зборів та 
обов'язкових платежів):
•  35% — перераховує до міського бюджету;
•  65% — використовує на покращення (оновлення, капіталь
ний ремонт) об'єктів нерухомого майна, що знаходяться на 
балансі підприємства, в тому числі на поповнення власних 
обігових коштів.
2. Фінансовому управлінню за результатами звіту про вико
нання міського бюджету за 6 місяців 2008 року внести пропо
зиції по уточненню обсягів надходжень коштів від оренди 
майна комунальної власності до міського бюджету.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на голо
ву постійної комісії з питань бюджету, фінансів, податкової 
політики Чичканя 1.1, та першого заступника міського голови 
Жигалло В.К.
Міський голова В.П.УДОВИЧЕНКО


