
                                                                                                            
  

 

 

УКРАЇНА 

ВЕРХОВИНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Івано-Франківської області 

Восьме демократичне скликання 

Шоста сесія 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 19 березня 2021 року 

селище Верховина 

Про затвердження Порядку та 

нормативи відрахувань до районного 

бюджету частини чистого прибутку 

(доходу) підприємствами, що належать 

до комунальної власності 

Верховинської районної ради на 2021 

рік 

З метою поповнення дохідної частини районного бюджету, 

затвердження порядку та нормативу відрахувань частини прибутку (доходу), 

отриманого за результатами господарської діяльності в 2021 році 

підприємствами, що належать до комунальної власності Верховинської 

районної ради, керуючись пунктом 2 статті 327 Цивільного кодексу України, 

пунктом 1 статті 78 Господарського кодексу України, пунктом 12.3 статті 12 

Податкового кодексу України, пунктом 12 статті 69.1 Бюджетного кодексу 

України, пунктом 29 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», районна рада 

вирішила: 

1. Затвердити Порядок та нормативи відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності Верховинської 

районної ради, яка підлягає зарахуванню до районного бюджету (додається). 

2. Дане рішення набирає чинності з 01 квітня  2021 року. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань  податків,бюджету і фінансів (О.Петріянчук). 

 

 

 

Голова районної ради                                                         Юрій Філипчук 

 

 

 

 



 

Додаток 

до рішення районної ради  

                                                                         від 19 березня 2021 року 

              Порядок та норматив відрахування в 2021 році частини 

прибутку (доходу) для підприємств комунальної власності 

Верховинської районної ради,  яка підлягає зарахуванню до районного 

бюджету. 

1. Даний Порядок і норматив регламентують здійснення відрахування до 

загального фонду районного бюджету частини чистого     прибутку (доходу) 

комунальними підприємствами, за результатами фінансово -   господарської 

діяльності. 

2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду 

районного бюджету за результатами  фінансово – господарської     діяльності 

провадяться комунальними підприємствами,  що належать до комунальної 

власності Верховинської районної ради у розмірі 20 (двадцять)  відсотків 

чистого прибутку (доходу). 

3. Підприємства  комунальної  власності  здійснюють  відрахування  до 

районного бюджету частини чистого прибутку   (доходу)         наростаючим 

підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у 

строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

4. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до районного 

бюджету за відповідний період,  визначається  виходячи  з  обсягу    чистого 

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

бухгалтерського обліку та розмірів відрахувань  чистого прибутку (доходу), 

зазначених  у п.2 цього Порядку. 

5. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного 

бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми 

розрахунку, встановленої державною податковою інспекцією, та зазначається 

у декларації з податку на прибуток підприємства.  Розрахунок частини 

чистого прибутку (доходу) подається до органу державної податкової служби 

у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. 

6. Сплачена підприємствами комунальної власності відповідно до цього 

Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується до загального 

фонду районного бюджету за  КБКД 21010300  «Частина чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету» 

 

 
Керуючий справами виконавчого   
апарату районної ради                                                              Світлана Ілійчук 

  



Аналіз  

регуляторного впливу рішення районної ради «Про затвердження 

Порядку та нормативи відрахувань до районного бюджету частини 

чистого прибутку(доходу) підприємствами, що належать до комунальної 

власності Верховинської районної ради». 
  

  

1.     Опис проблеми, яку планується розв`язати шляхом державного 

регулювання. 

Проект рішення районної ради «Про затвердження Порядку та 

нормативи відрахувань до районного бюджету частини чистого 

прибутку(доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності 

Верховинської районної ради» є нормативно-правовим актом, який 

спрямований на правове регулювання відносин, що виникають при 

здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) підприємств, 

установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних 

громад Верховинського району. 

Рішенням передбачається створення механізму відрахування частини 

чистого прибутку (доходу) комунальних підприємств та їх об`єднань, згідно 

зі ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 69 

Бюджетного кодексу України, з врахуванням положень Порядку 

відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 року № 138. 

2.     Цілі державного регулювання. 

Метою прийняття цього рішення є: 

- збільшення надходжень до бюджету Верховинської районної  ради; 

- встановлення порядку і нормативу відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) підприємств, установ, організацій, що перебувають у 

спільній власності  територіальних громад  Верховинського району; 

- забезпечення ефективного та цілеспрямованого використання прибутку 

комунальних підприємств; 

- покращення стану фінансування власних повноважень Верховинської 

районної ради. 

3. Альтернатив запропонованому регуляторному акту немає. 

4. Механізмом розв`язання проблеми є затвердження Порядку  та 

нормативи відрахувань до районного бюджету частини чистого 

прибутку(доходу) підприємствами, що належать до комунальної власності 

Верховинської районної ради. 

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі 

прийняття регуляторного акта. 

Рішення сприятиме формуванню умов для ефективного використання 

комунального майна. Запропонований порядок враховує особливості 

організаційно-розпорядчих відносин, пов’язаних з відрахуванням частини 

чистого доходу комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що 



вилучається до місцевого бюджету, правові відносини між Верховинською 

районною радою, фінансовим управлінням Верховинської 

райдержадміністраії, органами державного казначейства та об’єднаної 

державної податкової інспекції при здійсненні відрахування частини чистого 

прибутку (доходу) комунальних підприємств до бюджету Верховинської 

районної ради. 

Запровадження зазначеного нормативного акта забезпечить досягнення 

поставленої мети. 

6. Визначення очікуваних результатів прийняття рішення . 

Результатом прийняття регуляторного акту буде збільшення 

надходжень до  бюджету Верховинської районної ради та покращення стану 

фінансування власних повноважень  Верховинської районної ради. 

7. Обґрунтування терміну дії. 

Термін дії рішення необмежений. Зміни та доповнення до нього 

можуть вноситись у разі змін  чинного законодавства. 

8. Показники результативності регуляторного акта. 

 

Сфера впливу Вигоди Витрати 

Для територіальної 

 громади 

Збільшення 

надходжень до 

місцевого бюджету 

Відсутні 

Для  суб’єктів 

господарювання 

комунальної форми 

власності 

Отримують прозорий 

механізм відносин 

щодо перерахування 

частини чистого 

прибутку до місцевого 

бюджету 

Комунальні підприємства 

сплачуватимуть до місцевого  

бюджету частину чистого 

прибутку за результатами 

фінансово-господарської 

діяльності за квартал 

Для органу місцевого 

самоврядування 

Наповнення  місцевого 

бюджету; ефективне 

використання майна, 

що перебуває у 

власності 

територіальної 

громади. 

Відсутні 

9. Відстеження результативності регуляторного акта буде проводитись 

згідно з Законом України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності». 

  

  

 

 

Керуючий справами виконавчого  

апарату районної ради                                                    Світлана Ілійчук 
 



 

 


