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НОВОПСКОВСЬКА РАЙОННА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
ЧОТИРНАДЦЯТА СЕСІЯ

РІШЕННЯ

21.09.2012			                    смт  Новопсков			 №  14/10

Про затвердження Порядку і нормативів відрахувань до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

З метою збільшення надходжень до районного бюджету та капіталізації активів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, керуючись п.20 ч.1 ст.43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», п. 9 ч. 1 ст. 69 Бюджетного кодексу України, Планом діяльності районної ради з підготовки проектів регуляторних актів на 2012 рік, затвердженим розпорядженням голови районної ради від 14.12.2011р. №107 зі змінами та враховуючи рекомендації постійної комісії районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування та постійної комісії районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів, районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок і нормативи відрахувань до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району (далі – Порядок).
2. Керівникам підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району щорічно під час складання фінансових планів на наступний рік передбачати в них планову суму відрахувань частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету відповідно до Порядку.
3. Встановити, що частина чистого прибутку (доходу) підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району, що надійшла до районного бюджету, в повному обсязі спрямовується на покращення матеріально-технічного стану об’єктів спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району шляхом встановлення відповідних бюджетних призначень в районному бюджеті.
4. Керівникам підприємств спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району забезпечити своєчасне відрахування до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань комунальної власності та використання природних ресурсів, на постійну комісію районної ради з питань регламенту, депутатської діяльності та місцевого самоврядування та постійну комісію районної ради з питань економічного і соціального розвитку, бюджету та фінансів.


Голова районної ради                                                                                        С.С.Чернявський

Додаток 
до рішення районної ради
від 21.09.2012  № 14/10

Порядок і нормативи відрахувань до загального фонду
 районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району

1. Цей Порядок встановлює механізм  і нормативи відрахувань до загального фонду районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності територіальних громад сіл, селищ Новопсковського району (далі – Порядок).

2. Відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад  сіл, селищ Новопсковського району (далі – підприємства) частини чистого прибутку (доходу) до загального фонду районного бюджету за результатами фінансово-господарської діяльності проводяться виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 15 відсотків.

	3. Частина чистого прибутку (доходу) перераховується до загального фонду районного бюджету за відповідний період у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств. 
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку, надається підприємствами Державній податковій службі у строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток підприємств.    
Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного бюджету, визначається підприємствами відповідно до форми розрахунку, встановленої Державною податковою службою, та зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства.

4. Сплачена згідно із цим Порядком частина чистого прибутку (доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду районного бюджету, що відкриваються в органах Державної казначейської служби України.

5. Інформація про нарахування і сплату частини чистого прибутку (доходу) відповідно до цього Порядку разом з фінансовою звітністю  за результатами фінансово-господарської діяльності надається підприємствами щокварталу районній раді та фінансовому управлінню Новопсковської районної державної адміністрації

6. Фінансовому управлінню Новопсковської районної державної адміністрації інформувати районну раду про суми надходжень частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету щокварталу після закінчення 50 днів, наступних за звітним кварталом.



Керуючий справами
виконавчого апарату районної ради                                                          О.В. Ярова-Тараш 






