
 
Додаток № 8  
до рішення  ХVII сесії Вишневої міської ради 

УІІ скликання від 15.12.2016 року 

                                                           «Про міський бюджет на 2017 рік» 

 
 

ПОРЯДОК 
відрахування до загального фонду місцевого бюджету Вишневої міської ради 

частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 

за 2016 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської 

діяльності у 2017 році господарськими організаціями, які належать до міської 

комунальної власності або у статутних капіталах яких є частка міської комунальної 

власності 

 
 
 

 1.Відповідно до цього Порядку господарські організації, які належать до міської 

комунальної власності або у статутних фондах яких є частка міської комунальної власності, 

здійснюють відрахування до загального фонду місцевого бюджету Вишневої міської ради 

частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 

2017 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

 

 2.Господарські організації, які належать до міської комунальної власності або у 

статутних фондах яких є частка міської комунальної власності  сплачують до загального 

фонду місцевого бюджету Вишневої міської ради частину чистого прибутку (доходу) в 

розмірі  15 %  відповідно до розміру міської комунальної частки (акцій, паїв) у їх статутних 

фондах. 

 

 3.Для господарських організацій, за умови що ці господарські організації сплатили за 

результатами фінансово-господарської діяльності у 2016 році частину прибутку, на суму 

дивідендів, нарахованих та сплачених за результатами фінансово-господарської діяльності за 

2016 рік,  зменшується  сума частини чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті у 

наступних періодах. 

 

4.Розрахунок частини чистого прибутку (доходу), визначений комунальними 

підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою 

інспекцією, та звіт про фінансові результати, складений відповідно до положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку, подається разом з декларацією по податку на прибуток підприємств 

до органів Державної податкової інспекції у визначений законодавством строк. 

               Сплата здійснюється на відповідний рахунок з обліку надходжень загального фонду 

місцевого бюджету, відкритий в органах Державної казначейської служби. 

 

 5.Відповідальність за правильність обчислення, своєчасність перерахування платежів 

та подання звітності несуть платники податку. 

 

               

                     Секретар ради                                                       С.В. Пишний 


