
ПРОЕКТ 

 
 

 ЛЕТИЧІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ЛЕТИЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

  Р І Ш Е Н Н Я 
VІІ скликання 

Шістдесят другої сесії 

 

 

21.12.2018 р.                                      Летичів                                                  №   

 

 

Про порядок і норматив відрахування 

комунальними унітарними підприємствами 

до загального фонду бюджету селищної 

ради  частини чистого прибутку (доходу) у 

ІV кварталі 2018 року 

 

 

 

Відповідно до п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.14, ст.72 Бюджетного кодексу України,  селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити порядок і норматив відрахування комунальними унітарними 

підприємствами до загального фонду бюджету селищної ради  частини чистого 

прибутку (доходу) у  ІV кварталі 2018 року. (Додаток). 

  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку 

(голова комісії Самолюк М.М.)   

 

 

 

 

 

Селищний голова                                        І. Тисячний  

 

 

 

 

 

 



 

 
        Додаток  

До рішення шістдесят другої сесії від 

21.12.2018 р. № ___ 

 

 

 

Порядок і норматив відрахування 

 комунальними унітарними підприємствами до загального фонду 

бюджету селищної ради частини чистого прибутку (доходу) у  ІV кварталі 

2018 року 

 

Відповідно до цього Порядку  і нормативів  комунальні унітарні підприємства 

здійснюють відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду бюджету селищної ради за результатами щоквартальної фінансово-

господарської діяльності у ІV кварталі 2018 року 

1. Відрахування частини прибутку (доходу) здійснюється комунальними 

підприємствами за результатами фінансово-господарської діяльності 

звітного періоду у розмірі 0%. 

2. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до місцевого 

бюджету за відповідний період, визначається виходячи із обсягу чистого 

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

бухгалтерського обліку, та розмірів відрахувань частини прибутку 

(доходу), зазначених у п.2 цього Порядку.  

3. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 

звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, подається комунальними підприємствами до 

контролюючого органу за базовий звітний період, що дорівнює 

календарному кварталу – протягом 40 календарних днів, що настають за 

останнім календарним днем звітного кварталу відповідно до підпункту 

49.18.2 пункту 49.18 статті 49 Податкового кодексу України. Форма 

розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що    підлягає сплаті до 

загального фонду місцевого бюджету встановлюється центральним 

податковим органом.  

4. Відрахування частини чистого прибутку (доходу), що встановлюється 

відповідно до п.2 цього Порядку, зараховується на відповідні  рахунки з 

обліку надходжень до загального фонду місцевого бюджету, які відкриті 

в управлінні Державної казначейської служби України у Летичівському 

районі в строк, встановлений для сплати податкового зобов’язання 

протягом 10 календарних днів, що настають  за останнім днем 

відповідного граничного строку, передбаченого для подання розрахунку 

частини чистого прибутку (доходу). 

5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати 

частини чистого прибутку (доходу) до місцевого бюджету несуть 

платники у відповідності до чинного законодавства. 

 

Заступник селищного голови                                В. Гущак  
  


