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ПОРЯДОК 

і норматив відрахування до загального фонду бюджету Вороновицької 
селищної територіальної громади комунальними унітарними 
підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до комунальної 
власності, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-
господарської діяльності у 2022 році. 

1. Порядок і норматив відрахування до загального фонду бюджету 

Вороновицької селищної територіальної громади (далі - бюджету 

територіальної громади) комунальними унітарними підприємствами та їх 

об’єднаннями, які належать до комунальної власності, частини чистого 

прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 

2022 році (далі - Порядок) розроблені на виконання п.35 ч.1 ст.64 

Бюджетного Кодексу України. 

2. Відповідно до  цього Порядку встановлюється норматив відрахування до 

загального фонду бюджету територіальної громади комунальними 

унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, які належать до 

комунальної власності (далі – підприємствами) і мають здійснювати 

нарахування та сплату до загального фонду бюджету територіальної 

громади частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово- 

господарської діяльності 2021 року та наростаючим підсумком  

щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2022 році у строки 

встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 

3. Норматив відрахування встановлюється в розмірі 15 відсотків до чистого 

прибутку  (доходу),  виходячи  з  аналізу  фінансово-господарської 

діяльності та економічних факторів, які впливають на діяльність даних 

підприємств, з відповідним розглядом та походженням з постійною 

комісією селищної ради з питань соціально-економічного розвитку, 

планування, бюджету та цін. 

4. Керівники підприємств щорічно під час складання річних фінансових 

планів  на  наступний рік зобов’язані передбачити планову суму 

відрахувань  частини чистого прибутку  (доходу)  до бюджету 

територіальної  громади,  не менше  встановленого  рішенням сесії 

селищної ради нормативу. 

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

фонду бюджету територіальної громади, розраховується підприємствами 

відповідно до Порядку та нормативу, встановленого селищною радою. 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 

звітністю,  складеною  відповідно  до  положень  (стандартів) 

бухгалтерського  обліку,  подається  комунальними  унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями  до органів фіскальної служби за 

підсумками кварталу, півріччя, трьох кварталів та року у терміни, 

передбачені для квартальної звітності – протягом 40 календарних днів,     

що настають за останнім календарним днем звітного (податкового)      

кварталу. 



6. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) 

зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до 

загального фонду бюджету територіальної громади, відкритий в 

управлінні Державної казначейської служби України у Вінницькому 

районі Вінницької області. 

7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 

(доходу), відповідно до Порядку та нормативу відрахування до 

загального фонду бюджету територіальної громади, комунальні унітарні 

підприємства та їх об’єднання, які належать до комунальної власності, 

подають до Вороновицької селищної ради. 

 

          Секретар селищної ради                                              Ірина НАГАЄВСЬКА 


