
У К Р А Ї Н А 
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

  
РІШЕННЯ 

  
Від 25 березня 2011 року № 21 
IV сесія шостого скликання 
  
Про відрахування підприємствами спільної власності  
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської  
області до загального фонду обласного бюджету  
частини чистого прибутку за результатами  
щоквартальної фінансово-господарської діяльності 
  

Відповідно до пункту 9 статті 69 Бюджетного кодексу України, на 
підставі пункту 20 частини першої статті 43 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення обласної ради від 26 жовтня 
2000 року №16 «Про управління майном спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області», обласна рада 

  
ВИРІШИЛА: 
  
1. Затвердити Порядок і нормативи відрахувань підприємствами спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області до 
загального фонду обласного бюджету частини чистого прибутку за 
результатами щоквартальної фінансово-господарської діяльності (додається). 

  
2. Норми Порядку, затвердженого пунктом 1 цього рішення, 

розповсюджуються на перелік підприємств спільної власності територіальних 
громад сіл, селищ, міст Миколаївської області згідно з додатком 1. 

  
3. Керівникам підприємств спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Миколаївської області забезпечити відрахування до загального 
фонду обласного бюджету частини чистого прибутку за результатами 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності відповідно до 
затвердженого Порядку. 

  
4. Це рішення набирає чинності з дня його прийняття та застосовується з 

1 січня 2011 року. 
  
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

обласної ради з питань регулювання комунальної власності, приватизації та 
капітального будівництва. 
  
Голова обласної ради                                                                             І.С. Дятлов 
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ЗАТВЕРДЖЕНО  
рішенням обласної ради від 
25 березня 2011 р. № 21 

  
ПОРЯДОК І НОРМАТИВИ 

відрахувань підприємствами спільної власності територіальних громад сіл,  
селищ, міст Миколаївської області до загального фонду обласного бюджету 

частини чистого прибутку за результатами щоквартальної фінансово-
господарської діяльності 

  
1. Відповідно до цього Порядку і нормативів підприємства спільної 

власності територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області 
здійснюють відрахування до загального фонду обласного бюджету частини 
чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-
господарської діяльності. 

  
2. Відрахування частини чистого прибутку здійснюється у розмірі 15 

відсотків чистого прибутку, розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку. 

  
3. Частина чистого прибутку, що підлягає сплаті до загального фонду 

обласного бюджету, визначається підприємствами відповідно до форми 
розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією України для 
державних підприємств та акціонерних товариств, у статутному фонді яких 
державі належать частки (паї), та зазначається у декларації з податку на 
прибуток підприємства. 

Розрахунок частини прибутку подається до органів державної податкової 
служби у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток. 

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

нормативів, сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток 
підприємств, і зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до 
загального фонду обласного бюджету, відкриті в органах Державного 
казначейства України. 

  
5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 

відповідно до цього Порядку і нормативів підприємства спільної власності 
територіальних громад сіл, селищ, міст Миколаївської області подають 
структурним підрозділам обласної державної адміністрації, до сфери 
управління яких вони належать. 

  
  

Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради                                                                  В.О.Кравченко 
  



Додаток 1 
до рішення обласної ради 
від 25 березня 2011 р. № 21 

  
Перелік 

підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 
Миколаївської області, на які розповсюджується дія Порядку і нормативів 
відрахувань підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, 
селищ, міст Миколаївської області до загального фонду обласного бюджету 

частини чистого прибутку за результатами щоквартальної фінансово-
господарської діяльності 

  
1.  Підприємство комунальної власності області «Фармація». 
2.  Комунальне підприємство «Міжнародний аеропорт Миколаїв». 

3.  Комунальне підприємство «Миколаївська обласна друкарня» 
Миколаївської обласної ради. 

4.  Миколаївське обласне комунальне підприємство «Миколаївкнига». 

5.  Комунальне підприємство «Профілактична дезінфекція» та його 
Первомайське міське дочірнє підприємство. 

6.  Редакція газети «Рідне Прибужжя». 
7.  Миколаївське обласне комунальне підприємство «Облпаливо». 
8.  Комунальне підприємство «Пансіонат «Миколаїв». 

9.  Комунальне підприємство «Автотрансобслуговування» Миколаївської 
обласної ради. 

10. Комунальне підприємство «Обласне архітектурно-планувальне бюро». 
11. Комунальне підприємство «Кафе «Лілея» Миколаївської обласної ради. 
12. Комунальне підприємство «Госптехобслуговування». 
  
  
Керуючий справами виконавчого 
апарату обласної ради                                                                  В.О.Кравченко 


