
УКРАЇНА

СТРИЙСЬКА  МІСЬКА  РАДА                
СТРИЙСЬКОГО РАЙОНУ
ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 ІII  СЕСІЯ, VІІI ДЕМОКРАТИЧНОГО СКЛИКАННЯ
                                                                                                     

 Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я                          

від  22  грудня  2020р.                            м.Стрий                                           № 27  

13581000000
код бюджету

Про затвердження  Порядку  відрахування
частини прибутку господарськими організаціями, 
які належать до комунальної власності  

Відповідно до  Бюджетного Кодексу України, вимог Податкового 
Кодексу України та керуючись п.29 ст.26 Закону України „Про місцеве 
самоврядування в Україні” , міська рада вирішила:

1.Затвердити Порядок відрахування господарськими організаціями 
(підприємствами), які належать до комунальної власності, частини чистого 
прибутку (доходу) до загального фонду міського бюджету (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 
питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

 
Міський голова Олег Канівець

                          
                        



Готував:

Начальник фінансового управління          Л.Коваль

Погоджено:

Перший заступник міського голови М.Дмитришин

Начальник
відділу економіки            Г.Баран

Начальник юридичного відділу Н.Темник

Секретар міської ради М.Берник
 

Голова комісії з питань планування,                                    
фінансів, бюджету та соціально-
економічного розвитку С.Ковальчук



    Додаток 
                                                                               до рішення сесії міської ради

                  від 22 грудня  2020р. № 27

ПОРЯДОК
відрахування господарськими організаціями (підприємствами), 

які належать до комунальної власності , частини чистого прибутку 
(доходу) до загального фонду міського бюджету 

1. Відрахування частини чистого прибутку (доходу) здійснюється 
відповідно до Законів України „Про місцеве самоврядування в Україні” та   
Бюджетного Кодексу  і Податкового Кодексу України.

2. Платниками відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до 
міського бюджету є унітарні комунальні підприємства та організації, засновником 
яких є Стрийська міська рада та їх об’єднання і дочірні підприємства у розмірі у 
відсотках,   встановлених   рішенням сесії   міської  ради  про бюджет    Стрийської
міської територіальної громади  на відповідний рік, до чистого прибутку (доходу), 
розрахованого згідно з положенням (стандартами) бухгалтерського обліку.

3. Відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) 
сплачується до загального фонду міського бюджету по результатах фінансово-
господарської діяльності за звітній період у строк, встановлений для сплати 
податку на прибуток підприємств.

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального 
фонду міського бюджету, розраховується господарськими організаціями 
відповідно по формі Розрахунку частини чистого прибутку (доходу), 
встановленого у відповідності до чинного законодавства, щодо відрахування 
частини прибутку (доходу) державними підприємствами до Державного бюджету 
України. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку 
подається до  Стрийської ДПІ  у строк, передбачений для подання декларації з 
податку на прибуток.

5. ГУ ДПС у Львівській області визначити органом стягнення частини 
чистого прибутку (доходу) унітарних комунальних підприємств та організацій.

6. ГУ ДПС у Львівській області забезпечити контроль за повнотою та 
своєчасністю сплати частини прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку  
інформувати міську раду та міське фінансове управління про стан сплати частини 
чистого прибутку у терміни згідно чинного законодавства.

Секретар міської ради Мар”ян Берник
 


