
 

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА РАДА ШОСТОГО СКЛИКАННЯ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

Про затвердження Порядку відрахування комунальними підприємствами  
спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського 

району та їх об’єднаннями до загального фонду районного бюджету Києво-
Святошинського району частини чистого прибутку (доходу) 

 
 

Керуючись статтями 43, 63 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, за погодженням з постійною 
комісією районної ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та 
соціально-економічного розвитку, з метою збільшення дохідної частини районного бюджету, 
районна  рада 

в и р і ш и л а:  
 
1. Затвердити Порядок відрахування комунальними підприємствами спільної 

власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району та їх 
об’єднаннями до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу), що додається. 

2. Києво-Святошинській районній державній адміністрації, до сфери управління якої 
передані комунальні підприємства спільної власності територіальних громад сіл, селища, 
міст району та їх об’єднання, забезпечити сплату до районного бюджету частини чистого 
прибутку (доходу) комунальних підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 
селища, міст Києво-Святошинського району та їх об’єднань згідно із затвердженим цим 
рішенням Порядком. 

3. Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі разом з 
Контрольно-ревізійним управлінням у Києво-Святошинському районі забезпечити 
здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району та їх об’єднаннями згідно із затвердженим цим рішенням 
Порядком. 

4. Державній податковій інспекції у Києво-Святошинському районі інформувати 
фінансове управління райдержадміністрації щоквартально до 28 числа про обсяги 
надходження частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету на 1 число місяця, 
що наступає за звітним кварталом в розрізі комунальних підприємств та їх об’єднань. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної 
ради з питань планування бюджету, фінансів, податкової політики та соціально-
економічного розвитку (голова комісії – Починков Д.О.). 

 

 

                      Голова ради                                          В.В. Луцюк 

 
м. Київ 
03 лютого 2011 року 
№ 42-04-VІ 



  
 

  Додаток  
  до рішення Києво-Святошинської   
  районної ради VІ скликання 
  від 03.02.2011 р. № 42-04-VІ 

 
 

Порядок 
відрахування  комунальними підприємствами спільної власності  

територіальних громад  сіл, селища, міст Києво-Святошинського району  
та їх об’єднаннями до районного бюджету  Києво-Святошинського району  

частини чистого  прибутку (доходу) 
 
 

1. Цей порядок поширюється на комунальні підприємства спільної власності 
територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району та їх об’єднання.  

 
2. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 

комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст 
Києво-Святошинського району та їх об’єднаннями до районного бюджету Києво-
Святошинського району, визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), 
розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 50 
відсотків. 

 
3. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами 

спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району та 
їх об’єднаннями до районного бюджету Києво-Святошинського району наростаючим 
підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності за відповідний період у строк, 
встановлений для сплати податку на прибуток підприємств. 

 
  4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету 
Києво-Святошинського району, визначається комунальними підприємствами спільної 
власності територіальних громад сіл, селища, міст Києво-Святошинського району та їх 
об’єднаннями відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою 
службою України, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. 
 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, 
складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, подається 
комунальними підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селища, міст  
Києво-Святошинського району та їх об’єднаннями до державної податкової інспекції в 
Києво-Святошинському районі у строки, передбачені для подання декларації з податку на 
прибуток підприємств. 

 
5. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) 

зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного 
бюджету, відкриті в Управлінні державного казначейства у Києво-Святошинському районі. 

 
6.  Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку відповідно до 

цього Порядку комунальні підприємства спільної власності територіальних громад сіл, 
селища, міст Києво-Святошинського району та їх об’єднання подають Києво-Святошинській 
районній державній адміністрації. 

 
 
 

                    Заступник голови ради              В.А. Костина 
 


