
 

ШЕПЕТІВСЬКА РАЙОННА РАДА 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВОСЬМЕ СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

___ ________ 2022 року Шепетівка проєкт 
 

Про затвердження порядку і нормативів 

відрахування частини чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що 

вилучаються до районного бюджету у 

2022 бюджетному році 

 

На підставі п. 35 ч. 1 статті 64
1
 Бюджетного кодексу України, статті 12 

Податкового кодексу України, керуючись статтею 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної 

комісії районної ради з питань бюджету та фінансів, президії районної ради, 

районна рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування частини чистого 

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

вилучаються до районного бюджету у 2022 бюджетному році (додаток 1). 

2. Установити, що комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, 

що засновані на спільній власності територіальних громад району (далі – 

комунальні підприємства) (додаток 2) здійснюють відрахування до 

загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням. 

3. Запропонувати Шепетівській державній податковій інспекції 

Головного управління державної податкової служби у Хмельницькій області 

здійснювати контроль за повнотою і своєчасністю сплати відрахувань 

частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами 

відповідно до Порядку і нормативів, затверджених цим рішенням, та 

інформувати щоквартально управління фінансів, економіки та забезпечення 

взаємодії  з органами місцевого самоврядування районної державної 

адміністрації про обсяги їх надходжень станом на 1 число третього місяця 

наступного за звітним кварталом, окремо в розрізі комунальних підприємств. 

4. Визнати таким, що втратило чинність рішення районної ради від 

28.04.2021 року № 16/6-2021. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань бюджету та фінансів. 

 

Голова ради         Олег КУЛІНСЬКИЙ 

 

 



 

Додаток 1 

       до рішення районної ради  

«__» ________ 2022 року №___ 

 

Порядок і нормативи 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучаються до районного бюджету  

у 2022 бюджетному році 

 

1. Відповідно до цього Порядку і нормативів комунальні унітарні 

підприємства, що засновані на спільній власності територіальних громад 

району (далі – комунальні підприємства) здійснюють відрахування до 

загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за 

результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності. 

2. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) за результатами 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності, комунальні підприємства 

здійснюють у розмірі 10 відсотків чистого прибутку, розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. 

3. Форма розрахунку частини чистого прибутку (доходу), що підлягає 

сплаті до загального фонду районного бюджету встановлюється центральним 

податковим органом. 

4. Частина прибутку, яка визначена відповідно до цього Порядку і 

нормативів сплачується наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-

господарської діяльності у строки, встановлені для сплати податку на 

прибуток підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку 

надходжень до загального фонду районного бюджету, відкриті в органах 

Державного казначейства. 

5. Відповідальність за правильність нарахування та своєчасність сплати 

частини чистого прибутку комунальні підприємства несуть у відповідності 

до чинного законодавства. 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів, 

економіки та забезпечення 

взаємодії з органами місцевого 

самоврядування                 Лариса СОРОКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Додаток 2 

       до рішення районної ради  

«__» ________ 2022 року №___ 

 

 

 

Перелік 

комунальних унітарних підприємств, що засновані на спільній 

власності територіальних громад району, які здійснюють відрахування до 

загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за 

результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності 

 

 

№ 

п/п 

Ідентифікаційний      

код ЄДРПОУ 

Назва підприємств 

1. 31254526 Комунальне підприємство «Аптека №31» 

2. 30849940 Шепетівське районне спеціалізоване лісокомунальне 

підприємство 

3. 42508598 Комунальне підприємство «Шепетівське районне 

бюро технічної інвентаризації» 

 

 

 

 

Начальник управління фінансів, 

економіки та забезпечення 

взаємодії з органами місцевого 

самоврядування           Лариса СОРОКА 
Чистий дохід з 2015 рік – відраховано 35775 гривень 


