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Про визначення розміру відрахувань до бюджету міста
частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх
об’єднань, що належать до
комунальної власності територіальної громади міста
З метою наповнення дохідної частини бюджету міста; відповідно до
п. 9 ст. 69 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”; керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, міська рада вирішила:
1. Визначити розмір відрахувань частини чистого прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності, яка підлягає зарахуванню до
бюджету міста, для комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що
належать до комунальної власності територіальної громади міста (додаток).
2. Комунальним унітарним підприємствам та їх об’єднанням, що належать до комунальної власності територіальної громади міста, нарахування, звітування та сплату частини чистого прибутку (доходу) здійснювати на підставі
чинних нормативно-правових актів України.
3. Рекомендувати Криворізьким об’єднаним державним податковим інспекціям Головного управління Міндоходів у Дніпропетровській області (Гончар О.Л., Лідер В.В., Ганненко О.О.) здійснювати контроль за повнотою й своєчасністю сплати до бюджету міста частини чистого прибутку (доходу) комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, що належать до комунальної власності територіальної громади міста.
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4. Фінансовому управлінню виконкому міської ради (Рожко О.В.) забезпечити:
4.1 виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного відстежень результативності дії рішення відповідно через шість мі сяців, рік та раз на кожні наступні три роки. Звіт оприлюднювати в Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційному веб-сайті
виконкому Криворізької міської ради в мережі Інтернет у терміни, визначені
чинним законодавством України;
4.2 спільно з управлінням розвитку підприємництва виконкому міської
ради, відділом преси та інформації апарату міської ради і виконкому
(Рижкова І.О., Герасименко І.М.) інформування населення міста про зміст рішення у визначені законодавством України строки.
5. Визнати таким, що втратило чинність, рішення міської ради від
26.03.2008 №2379 “Про встановлення розміру частини прибутку, яка підлягає
зарахуванню до бюджету міста, підприємствам, які перебувають у комунальній власності міста”.
6. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської ради з питань планування бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), координацію роботи – на заступника міського голови Світличного О.В.

Міський голова

Ю.Вілкул

Додаток
до рішення міської ради
24.07.2013 № 2094

Розмір відрахувань частини чистого прибутку (доходу) для комунальних
унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать до комунальної
власності територіальної громади міста за результатами фінансовогосподарської діяльності, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста

№
з/п

Назва підприємств

Розмір відрахувань частини
чистого прибутку (доходу) (%)
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І. Підприємства, що виконують соціальні завдання

1

КП “Криворіжавтотранс”

1,5

2

КП “Швидкісний трамвай”

1,5

3

КП “Криворіжспецтранс”

1,5

4

КП “Міський трамвай”

1,5

5

КП “Міський тролейбус”

1,5

6

КП “Зелене господарство”

1,5

7

КП “Кривбассвітло”

1,5

8

КП “Кривбасводоканал”

1,5

9

КПТМ “Криворіжтепломережа”

1,5

10

КП “Фармація”

2,0

11

КП “Автобаза № 1”

1,5

12

КП “Міжнародний аеропорт Кривий Ріг” Криворізької міської ради

0,0

2

Продовження додатка

1
13

2
КП “Житлово– експлуатаційна організація”

3
0,0

ІІ. Підприємства, які надають платні послуги
1

КП “Жовтнева друкарня”

2,5

2

КП “Послуга”

2,5

3

КП “Сансервіс”

2,5

4

КП “Ритуал Сервіс плюс”

1,5

5

КП “Парковка та реклама”

2,0

6

КП “Криворізька косметологічна лікарня”

5,0

ІІІ. Підприємства, які здійснюють торгово-комерційну діяльність
1

КП “Букініст”

2,0

2

КП “Криворіжкнига”

0,0

IV. Підприємства, які здійснюють торгово-виробничу діяльність
1

КП “Хладон”

2,0

V. Підприємства, які належать до сфери культурного обслуговування населення
1

КП “Криворізький міський театр ляльок”

0,0

2

КП “Криворізький академічний міський театр
музично-пластичних мистецтв “Академія руху”

0,0
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Продовження додатка

1

2

3

3

КП “Криворізький академічний міський театр драми
та музичної комедії імені Тараса Шевченка”

0,0

VI. Підприємства засобів масової інформації міста
1
2
3

КП “Редакція міського літературно-художнього і
публіцистичного альманаху “Саксагань”
КП Редакція Криворізької міської комунальної
газети “Червоний гірник”

0,0
0,0

КП ТРК “Рудана”

0,0

VII. Інші підприємства (зновстворені), у тому числі:
КП “Криворізька муніципальна гвардія”

2,5

Примітка: для комунальних підприємств, які перебувають у стадії ліквідації,
згідно з пропозиціями, наданими управліннями благоустрою та житлової
політики, розвитку підприємництва, культури і туризму, охорони здоров’я,
відділом транспорту і зв'язку виконкому міської ради, розмір частини чистого
прибутку (доходу), яка підлягає зарахуванню до бюджету міста, становить 0%.
Керівники комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що належать
до комунальної власності міста, несуть особисту відповідальність за
результати фінансово-господарської діяльності.

Секретар міської ради

С.Маляренко

