
                                                                                    

 
УКРАЇНА 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЖИТОМИРСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

(дев'ята сесія восьмого скликання) 
 

РІШЕННЯ 
 

 

 
 

від 07.07.2021                                                                                                  № 255 

                          

Про порядок і норматив відрахування 

частини чистого прибутку (доходу) 

комунальними підприємствами,  яка  

підлягає зарахуванню до бюджету 

Бердичівської міської територіальної громади  

 

          Керуючись п.29  ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі п.35 ч.1 ст.64 Бюджетного кодексу України та з метою 

наповнення дохідної частини бюджету Бердичівської міської територіальної 

громади Бердичівська міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити порядок і норматив відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) комунальними підприємствами, яка підлягає зарахуванню до бюджету 

Бердичівської міської територіальної громади, згідно з додатком.  

      2. Рішення Бердичівської міської ради від 14.06.2019 № 910 «Про 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними 

підприємствами міста Бердичева до міського бюджету у 2020 році» визнати 

таким, що втратило чинність. 

     3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022.  

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

питань бюджету та соціально-економічного розвитку. 

 

 

 

Міський  голова                             Сергій ОРЛЮК 

 

 
 

 



Додаток                                                        

до рішення міської ради 

від 07.07.2021 № 255                                                                                                 

                                                                                   

Порядок і норматив                                                                                                

відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальними 

підприємствами, яка підлягає зарахуванню до  бюджету Бердичівської  

міської територіальної громади 

І. Загальні положення 

Даний Порядок регламентує здійснення відрахування до загального 

фонду бюджету Бердичівської міської територіальної громади (надалі-бюджет 

громади) частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами, 

що належать до комунальної власності Бердичівської міської територіальної 

громади. 

ІІ. Платники та норматив відрахування до бюджету громади частини 

чистого прибутку (доходу) 

  Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), яка підлягає 

зарахуванню до бюджету громади визначається комунальними підприємствами 

за результатами фінансово-господарської діяльності, виходячи з обсягу чистого 

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

бухгалтерського обліку, у розмірі 5 (п’яти) відсотків. 

ІІІ. Порядок подання звітності та строки погашення податкового 

зобов’язання 

         Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) складається за 

результатами щоквартальної та річної звітності фінансово-господарської 

діяльності комунальних підприємств за відповідний період у строки, протягом 

40 днів, наступних за останнім днем звітного періоду (податкового) кварталу, 

півріччя, 9-ти місяців, року (п.49.18.2 ст.49 Податкового кодексу України). 

         Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету 

громади зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.   

        Сплата зазначеного в податковій декларації платежу здійснюється 

платником самостійно на рахунок загального фонду бюджету громади. Дані 

кошти не мають цільового призначення і витрачаються згідно з напрямками, 

затвердженими міською радою. 

ІV. Відповідальність платників та контроль 

Відповідальність за правильність обчислення, повноту  і своєчасність 

сплати до бюджету громади частини чистого прибутку (доходу) покладається 

на адміністрацію комунальних підприємств, відповідно до чинного 

законодавства. 

Контроль за своєчасністю, достовірністю, повнотою нарахування та 

сплати до бюджету громади частини чистого прибутку (доходу) 

комунальними підприємствами здійснює територіальний податковий орган. 

 

Міський голова                                                                        Сергій ОРЛЮК 


