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ПОРЯДОК 

відрахування до міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) 

комунальними підприємствами Надвірнянської міської ради 

 

1. Цей порядок поширюється на комунальні підприємства Надвірнянської міської ради. 

 

2. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що відраховується 

комунальними підприємствами комунальної власності Надвірнянської міської 

територіальної громади до міського бюджету визначається виходячи з обсягу чистого 

прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського 

обліку, у розмірі 15% відсотків. 

 

3. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними підприємствами 

комунальної власності Надвірнянської міської територіальної громади до міського бюджету 

наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської діяльності за 

відповідний період у строк, встановлений для сплати податку на прибуток підприємства. 

 

4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського бюджету, 

визначається комунальними підприємствами комунальної власності Надвірнянської міської 

територіальної громади відповідно до форми розрахунку, встановленої ДПС України та 

зазначається у декларації з податку на прибуток підприємств. 

 

5. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, 

складеною відповідно до положень – стандартів бухгалтерського обліку, подається 

комунальними підприємствами комунальної власності Надвірнянської міської 

територіальної громади до Надвірнянської державної податкової інспекції ГУ ДПС в Івано-

Франківській області у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток 

підприємств. 

 

6. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку (доходу) зараховується 

на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду міського бюджету , 

відкриті в управлінні Державного казначейства. 

 

7. Інформація про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до 

цього Порядку комунальними підприємствами комунальної власності Надвірнянської 

міської територіальної громади подають щоквартально до 20 числа місяця за звітнім 

кварталом фінансовому управлінню бухгалтерського обліку та звітності Надвірнянської 

міської ради. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



додаток 1  

до рішення Надвірнянської міської ради 

від 25.03.2021 №219-6/2021 "Про 

затвердження Порядку відрахування до 

міського бюджету чистого прибутку 

(доходу) комунальними підприємствами 

Надвірнянської міської ради" 

 

 

ПЕРЕЛІК 

підприємств комунальної власності Надвірнянської міської територіальної громади  

 

№ п/п код ЄДРПОУ Назва підприємства 

1 31345691 МКП «Надвірнашляхбуд» 

2 34231999 КП «Надвірнаводоканал» 

3 33617326 КП «Надвірнакомунсервіс» 

4 34976634 КП «Надвірнянський житловик» 

5 20541040 КП «Госпрозрахункове проектно-виробниче 

архітектурно-планувальне бюро» Надвірнянської 

міської ради  

 

 

                  Секретар міської ради                            Пекарський Т.М. 

 

 


