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                                            УКРАЇНА
	ЖМЕРИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА		
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
  Р І Ш Е Н Н Я №776
від  31 січня  2014 р. 			                	         41   сесія   6 скликання
 м.Жмеринка

Про Порядок і норматив відрахування 
до загального фонду бюджету міста Жмеринка 
комунальними унітарними підприємствами 
та їх об’єднаннями, які належать до 
комунальної власності міста, частини чистого 
прибутку (доходу) за результатами фінансово -
господарської діяльності у 2014 році
            Відповідно до пункту 29 статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", керуючись підпунктом 9 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу України міська рада   ВИРІШИЛА:
             1. Встановити для підприємств, що належать до комунальної власності міста, розмір частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово - господарської діяльності у 2014 році, яка підлягає зарахуванню до загального фонду бюджету міста, згідно з переліком:
- КП Жмеринської міської ради «Міський привокзальний ринок» -10%;
- КП «Жмеринкакомунсервіс» - 10%;
- МКП «Енергоресурс» - 10%;
- МКП «Проектний інженерінг» - 10 %;
- КП Жмеринської міської ради «Компас» - 10%;
- для інших комунальних підприємств, зокрема новостворених протягом року - 10%.
            2.  Затвердити Порядок відрахування до загального фонду бюджету міста Жмеринка комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності міста, частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 2014 році (додається).
          3. Керівникам комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань забезпечити надходження частини чистого прибутку(доходу) до загального фонду бюджету міста, згідно затвердженого нормативу.

          4. З метою своєчасного та повного надходження платежів до бюджету міста, Жмеринській ОДПІ (Кузевич О.В.), при здійсненні документальних перевірок комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, які належать 
до комунальної власності міста, забезпечити включення в переліки питань що підлягають перевірці, питання правильності визначення чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності 2013 року і у 2014 році та своєчасність сплати до загального фонду бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами міста та їх об’єднань, відповідно до Порядку і нормативу, затверджених даним рішенням.

           5.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-економічного розвитку ( Захарчук М.В.)
          Секретар міської ради                                                            Е.Крайнік


                                                                            Додаток  до рішення 
                                                                                     сесії міської ради  6   скликання  
                                                                               від  31.01.2014  року  № 776
	                       
                                                       ПОРЯДОК
відрахування до загального фонду бюджету
міста  Жмеринка комунальними унітарними підприємствами
та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності
міста, частини чистого прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у 2014 році.
                          
       1.Цей Порядок розроблено на виконання  підпункту 9 пункту 1 статті 69 Бюджетного кодексу України. 

       2.Відповідно до цього Порядку комунальні унітарні підприємства міста та їх об’єднаннями, які належать до комунальної власності міста мають здійснювати нарахування та сплату до загального фонду бюджету міста Жмеринка частину чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово– господарської діяльності 2013 року та наростаючим підсумком щоквартальної фінансово – господарської діяльності у 2014 році у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств.

             3.Керівники підприємств щорічно, під час складання річних фінансових планів на наступний рік, зобов’язані передбачати планову суму відрахувань частини прибутку (доходу) до бюджету міста не менш нормативу, встановленого рішенням міської ради.
            4. Комунальні унітарні підприємства міста та їх об’єднання подають розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю до органів податкової служби у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток.
            5. Визначена відповідно до Порядку частина чистого прибутку (доходу) сплачується щоквартально у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств і зараховується на відповідний рахунок з обліку надходжень загального фонду міського бюджету, відкритий в Головному управлінні Державної казначейської служби України  у Вінницькій області.
   6. Інформацію щодо нарахування та сплати частини чистого прибутку (доходу) відповідно до Порядку і нормативу відрахування, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до комунальної власності міста, подають до Управління житлово-комунального господарства міської ради до адміністрації в термін до 15 числа місяця наступного за звітним періодом. 
 
  Секретар міської ради                                                     Е.Крайнік



