
БРОВАРСJ,КА !vIICbKA РАДА I{ИУВСЬІ<оJ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

г ~po затвердження порядку і нормативів 
ВІ~рахування господарськими організаціями до 

МІсцевого бюджету частини прибутку (доходу) 
на 2008 рік 

У відповідності до підпункту 29 пункту 1 cтaтri 26 Закону України ,,про 
місцеве самоврядування в Україні", cTaтri 61 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2008 рік", враховуючи рекомендації комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін і комісії з питань комунальної власності та приватизації, міська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок і нормативи відрахування господарськими 
організаціями до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) на 2008 рік 
за результатами фінансово-господарської діяльності У 2007 році, згідно з 
додатком. 

2. Керівникам господарських організацій, що належать до комунальної . \ \ . 
власності територіальної громади м.Бровари, забезпечити надходження до 
місцевого бюджету частини чистого прибутку (доходу) у відповідності із 
затвердженими Порядком і нормативами. 

з. Броварській об'єднаній державній податковій інспекції здіЙСlПOвати 
контроль за повнотою і своєчасніс'ПО сплати частини чистого прибутку 
(доходу) господарськими організаціями У відповідності із затвердженими 
Порядком і нормативами. 

4. Контроль за виконанням 
міського голови Андрєєва в.о. 

Секретар ради 

м.БРОJ?'РИ 
від -І If. 01. Jf)lIf ~ 
N! 686 - З(l- оЬ-

І.В.Сапожко 



ПОА81111Я : Вllконуюча оБОВ'J13~ 
иачanьиика УправЛlН~ 
комунальноі вnaCHOCТ1 

ПОГОДЖЕНО: 

- ЗВctyПН1іК 

міськоro roпови 

- НВЧВJIЬНИК юридичноro відділу 

- НВЧВJIЬНИК зaraпьноrо відділу 

- roповв комісіі з питань 
KOМYН8JIЬHoi впасності 
та приватизації 
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Додаток 

до рішенНJI Броварської 
міської~ради 
від -I~ tJ/ J.oalN'l j;j'6 -и -0.6-

Порядок і нормативи відрахування частини 
прибутку (доходу) до місцевого бюджету 
господарськими організаціями, що належать до 

комунальної власності територіальної громади 
м.Бровари . 

. ~. Згідно . з цим Порядком і нормативами господарські організації 
ЗД1ИСlПOють B1ДpaxYBaHНJI до загального фонду бюджету м.Бровари частини 

прИб~ (дo~oдy) за результатами фінансово-господарської діяльності у 
2007 РОЦІ, (КРІМ частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до Закону 
про Державний бюджет Украіни на 2008 рік) та наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2008 році. 

2. BiдpaxyвaнНJI частини прибутку (доходу) на 2008 рік за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2007 році, здійснюється 
господарськими організаціями, що належать до комунальної власності 
територіальної rpомади м.Бровари у розмірі 5 відсотків у строки, встановлені 
Законом Украіни ,,про оподаткуванНJI прибутку підприємств", для 
квартального податкового періоду. 

3. Частина чистого прибутку (доходу), що відраховується до міського 
бюджету за відповідний період, визначається, виходячи з обсягу чистого 
прибутку (доходу), розрахованого у відповідності до Положень (стандартів) 
бухгалтерського обліку. 

4. Частина чистого прибутку (доходу), що піДJIJlГaЄ сплаті до міського 
бюджету, визначається господарськими організаціями у відповідності до 
форми розрахунку, встановленої Державною податковою адміністрацією, та 
зазначається у декларації з податку на прибуток. 

Розрахунок частини чистого прибутку (дoxo~) подається до op~iв 
державної податкової служби у строк, передбачении для подaиНJI декларацll з 

податку на прибуток. .. 
5. Сплачена відповідно до цих порядку І нормаТИВІВ частина чистого 

прибутку (доходу) зараховується на відпові~і p~ з обліку надходжень 
до загального фонду бюджету м.Бровари, ВІдкрИТІ в органах Державного 
казначейства в строк, встановле сплати податку на прибуток . ~~ 
П1ДПриємств. '/ ,,' ., Q ~ І Н іІ 

6. Звіт про нарахування ~f1Ш~ff.J...: ч.истого прИб~ (доходу), у 
відповідності до цього . ІІІ" r ~:i П~ р 11 в, господарсьКІ організації 
Подають Управліишо еконо Р ~.!l~G ~ .., cr 
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Секретар ради 
І.В.Сапожко 



Пода111ІВ: ВlfКОН)'lоча обов'язки начальника 
УправnінНJI комунальної власності 

ПОГОДЖЕНО: 

заСТУПНIfК міського гоnови 
-~--=--#-__ B.O.AqI 



-
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київської ОБЛАСn 
УПРАВЛШНЯ КОМУНАЛЬНОї ВЛАСНОСТІ 

07400, м.БроваРI', вул.Гагаріна, І 8, Т. 5-10-63 

Від ~~~.!. .:l't'J~~. Н!! 1'1' s' L , 
НаН! за ________ __ 

Подання на раду 

Міському голові 
Антоненко В.О. 

eJU;i і· .JJ. р. 

Управління комунальної власності подає на розгляд сесії Броварської 
міської ради в грудні 2007 року наступні питання: 

~,II, ~ 1. Про надання дозволу комунальним підприємствам та організаціям на 
списання основних засобів, що перебувають у них на балансі. 

If) ./J.. . J 2. Про затвердження Порядку списання основних засобів з балансів 
підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної 
mомади м. Бровари. 

{о,/L \ІЗ. Про надання дозволу на безоплатну передачу засобів зв'язку на 
баланс Броварському управлінню ГУ мнс України в Київській області. 

J 4. Про порядок і нормативи відрахування господарськими 
ОРганізаціями до місцевого бюджету частини прибутку (доходу) за 
результатами фінансово-господарської діяльності у 2007 році. 1-

V 5. Про встановлення пільгових орендних ставок та орендної плати. t-

Виконуюча обов'язки 
начальника Управління 
КОМУНальної власності
начальник відділу оренди 
та Приватизації Т.І.Данюк 
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