
 

 

                                                                                   

  

  ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ   

дев’ятої позачергової сесії сьомого скликання                 

                                                        

 

13 травня 2016 року                                                                           № 110 
 

 

Про встановлення нормативу відрахування у 2016 році комунальними 

підприємствами міської ради частини чистого прибутку (доходу) до загального 

фонду міського бюджету 
 

                 

Відповідно до пункту 29 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні“, пункту 9 частини 1 статті 69 Бюджетного кодексу 

України, Закону України „Про Державний бюджет України на 2016 рік“, 

розглянувши висновки постійної комісії міської ради з питань планування, 

фінансів, бюджету, соціально – економічного розвитку та підприємництва щодо 

встановлення нормативу відрахування у 2016 році комунальними 

підприємствами, що належать до власності територіальної громади міста 

Пирятина, частини чистого прибутку (доходу)  до загального фонду міського 

бюджету, міська рада  
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Встановити норматив відрахування частини чистого прибутку (доходу) 

господарських організацій, які належать до комунальної власності або у 

статутних фондах яких є частка комунальної власності, в розмірі 5 (п’яти) 

відсотків від обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, отриманого від 

щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2016 році. 

2. Рекомендувати Пирятинському відділенню Лубенської ОДПІ вжити 

заходів щодо забезпечення здійснення контролю за повнотою і своєчасністю 

сплати комунальними підприємствами, що належать до власності Пирятинської 

міської об’єднаної територіальної громади, до загального фонду міського 

бюджету частини прибутку (доходу) відповідно до затвердженого даним 

рішенням нормативу. 

3. Рішення набуває чинності з 01 січня 2016 року і є чинним до 31 грудня 

2016 року. 



4. Визнати таким, що втрачає  чинність з 01 січня 2016 року, рішення 

сорок першої сесії Пирятинської міської ради від 03 грудня 2014 року „Про 

встановлення нормативу відрахування у 2015 році комунальними 

підприємствами міської ради чистого прибутку (доходу) до загального фонду 

міського бюджету“. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому Шикеринця І.С. та на голову постійної 

комісії міської ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально – 

економічного розвитку та підприємництва  Йощенка В.М. 

 

 
 

Міський голова                                                                          О.РЯБОКОНЬ       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


