
БРОВАРСЬКА МІСЬКА РАДА київськоl ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

Г Про затвердження порядку і нормативів І 
відрахування господарськими організаціями до 
місцевого бюджету частини прибутку (доходу) 
на 2009 рік 

У відповідності до підпункту 29 пункту 1 статті 26 Закону Украіни "Про 
місцеве самоврядування в Україні", статті 59 Закону України "Про 
Державний бюджет України на 2009 рік", враховуючи рекомендації комісії з 
питань соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету, фінансів 
та цін та 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 2009 рік 
за результатами фінансово-господарської діяльності у 2008 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 здійснювати 
контроль за повнотою і своєчасністю сплати частини чистого прибутку 
(доходу) господарськими організаціями у відповідності із затвердженими 
Порядком і нормативами. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
міського голови Андрєєва в.о. 

Виконуючий обов'язки міського 
голови - секретар ради 
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Порядок і нормативи відрахування частини 
прибутку (доходу) до місцевого бюджету 
господарськими організаціями, що належать до 

комунальної власності територіальної громади 
м.Бровари. 

1. Згідно з цим Порядком і нормативами господарські організації 
здійснюють відрахування до загального фонду бюджету м.Бровари частини 
прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у 
2008 році, (крім частини прибутку (доходу), сплаченої відповідно до Закону 
про Державний бюджет України на 2009 рік) та наростаючим підсумком 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності у 2009 році. 

2. Відрахування частини прибутку (доходу) на 2009 рік за результатами 
фінансово-господарської діяльності у 2008 році, здійсшоється 
господарськими організаціями, що належать до комунальної власності 
територіальної громади м.Бровари у розмірі 5 відсотків у строки, 
встановлені Законом України "Про оподаткування прибутку підприємств", 
ДЛJI квартального податкового періоду. 

З. 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 під.пягає 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 (доходу) подається до органів 
державної податкової служби у строк, передбачений ДЛJI подання декларації з 
податку на прибуток. 

S. Сплачена відповідно до цих Порядку і нормативів частина чистого 
прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень 
до загального фонду бюджету м.Бровари, відкриті в органах Державного 
казначейства в строк, встановлений ДЛJI сплати податку на прибуток 

m~и~ств. ~~.~ 
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ПОДAffiIЯ 

ущ,авлінНJI комунальної власності подає на розгляд сесії 
Броварської міської ради у квітні 2009 року додатково пит~ННJI: <<Про 
ЗaiFве_ж-енНJI порядку і нормативів BiдpaxyBa~ господарськими 
оргатзаціями до місцевого бюджету частини прибxqкy (доходу) на 2Q09 
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