
 
МУЗИКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 БІЛОЗЕРСЬКИЙ РАЙОН ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ 
РІШЕННЯ 

П’ятої сесії сільської ради восьмого скликання 

 
від 26 січня 2021 року         №52 
 
Про встановлення нормативу та порядку 

відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
підприємствами, установами та організаціями, 
що належать до комунальної власності 
Музиківської сільської ради на 2021 рік  

 
Відповідно до п.п. 29 ч.1 ст. 26, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, ст. 327 Цивільного кодексу України, з 
метою поповнення доходної частини місцевого бюджету, сесія сільської ради  

 
ВИРІШИЛА:  
 
1. Встановити, що відрахування частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду сільського бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності проводяться 
комунальними підприємствами, установами та організаціями у розмірі 2 (два)% чистого 
прибутку (доходу).  

2. Підприємства, установи та організації комунальної власності здійснюють 
відрахування до місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) за підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2021 році у строки, встановлені для 
сплати податку на прибуток підприємств. Частина чистого прибутку (доходу), що 
відраховується до місцевого бюджету за відповідний період, визначається виходячи з обсягу 
чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) 
бухгалтерського обліку та розмірів відрахувань чистого прибутку (доходу), зазначених у п. 1 
цього рішення.  

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до місцевого бюджету, 
визначається комунальними підприємствами, установами та організаціями відповідно до 
форми розрахунку, встановленої державною фіскальною службою, та зазначається у 
декларації з податку на прибуток підприємства. Розрахунок частини чистого прибутку 
(доходу) подається до органу державної фіскальної служби у строк, передбачений для 
подання декларації з податку на прибуток.  

4. Керівникам підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної 
власності Музиківської сільської ради забезпечити відрахування до місцевого бюджету 
частини чистого прибутку (доходу).  

5. Секретарю сільської ради (Погрібній Л.С.) забезпечити оприлюднення цього 
рішення згідно з вимогами чинного законодавства.  

6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань планування, 
фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-економічного розвитку (Голова 
Шнирук І.В.).  

 
Сільський голова       С.Н. ЛЕЙБЗОН 


