
 
У К Р А Ї Н А 

МИКОЛАЇВСЬКА   ОБЛАСТЬ 
БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

 

Від   23 серпня 2012 року   №  13                          ХVІІІ сесія шостого скликання 

                   м. Баштанка 

 

 

Про затвердження Порядку 

відрахування підприємствами 

спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського 

району до бюджету району 

частини чистого прибутку 

(доходу) 

 

Розглянувши клопотання Баштанської районної державної адміністрації 

від 05 липня 2012 року №959/02/18, звернення Баштанської міжрайонної 

державної податкової інспекції Миколаївської обласної державної податкової 

служби від 08 травня 2012 року №1809/10/15-015, відповідно до пункту 19 

частини першої, частини другої статті 43, частини п’ятої статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розділу VІ «Здійснення 

державної регуляторної політики органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування» Закону України «Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності», пункту 9 статті 69 Бюджетного 

кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України від 23 лютого        

2011 року №138 «Про затвердження Порядку відрахування до державного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними 

підприємствами та їх об’єднаннями», на підставі рішення районної ради від   

30 грудня 2010 року «Про повноваження у частині управління майном 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району», 

згідно з висновком постійної комісії районної ради з питань планування, 

бюджету, фінансів, економіки та інвестицій від 17 серпня 2012 року №3, 

районна рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Порядок відрахування підприємствами спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району 

частини чистого прибутку (доходу) (додається). 
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2. Керівникам підприємств спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району, а саме: 
 

- комунальному підприємству «Баштанське районне бюро технічної 

інвентаризації», 
 

- редакції районної газети «Голос Баштанщини», 
 

- районній радіостудії «Баштанка», 
 

починаючи із ІІІ кварталу 2012 року, забезпечити сплату до районного 

бюджету частини чистого прибутку (доходу) згідно із затвердженим цим 

рішенням Порядком. 

 

3. Рекомендувати Баштанській міжрайонній державній 

податковій інспекції Миколаївської обласної державної податкової 

служби: 
 

-  забезпечити здійснення контролю за повнотою і своєчасністю сплати 

частини чистого прибутку (доходу) підприємствами спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району згідно із затвердженим 

цим рішенням Порядком;  
 

- інформувати фінансове управління райдержадміністрації щомісячно до 
10 числа про обсяги надходження частини чистого прибутку (доходу) до 

районного бюджету на 01 число місяця, що настає за звітним у розрізі 

підприємств спільної власності. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію районної ради з питань планування, бюджету, фінансів та економіки. 

 

 

Голова районної ради                                                                          Л.І.Луценко 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення районної ради 

23.08.2012 року  №13 

 

ПОРЯДОК 
відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини чистого 
прибутку (доходу) 

1. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що 

відраховується підприємствами спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району до районного бюджету за відповідний період 

визначається виходячи з обсягу чистого прибутку (доходу), розрахованого 

згідно з положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в розмірі             

7 відсотків. 

2. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується підприємствами 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району до 

районного бюджету наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-

господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для 

сплати податку на прибуток підприємств. 

3. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до районного 

бюджету, визначається підприємствами спільної власності територіальних 

громад міста, сіл Баштанського району відповідно до форми розрахунку, 

встановленої Державною податковою службою та зазначається у декларації з 

податку на прибуток підприємства. 

Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 

звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку, подається підприємствами спільної власності територіальних громад 

міста, сіл Баштанського району до органів державної податкової служби у 

строк, передбачений для подання декларації з податку на прибуток 

підприємств. 

4. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку 

(доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до 

загального фонду районного бюджету, відкриті в органах Державної 

казначейської служби. 

5. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 

(доходу) відповідно до цього Порядку підприємства спільної власності 

територіальних громад міста, сіл Баштанського району подають Баштанській 

райдержадміністрації. 



 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,   
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Р Е К О М Е Н Д А Ц І Ї 
 

11 березня 2013 року                  Баштанка                                                            № 1 
 
Про відрахування підприємствами спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району 
до бюджету району частини чистого прибутку (доходу) 
у 2012 році відповідно до рішення районної ради від        
23 серпня 2012 року №13       
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника фінансового управління 
райдержадміністрації Євдощенко С.В. про відрахування підприємствами спільної 
власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету 
району частини чистого прибутку (доходу) у 2012 році відповідно до рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13, на підставі пункту 6 статті 47 Закону 
України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в 
Україні», відповідно до статті 4.1 розділу ІV «Постійні комісії районної ради» 
Регламенту роботи Баштанської районної ради сьомого скликання та статей 7, 8 
розділу ІІ «Функції та питання відання постійних комісій районної ради» 
Положення про постійні комісії Баштанської районної ради, затверджених 
рішеннями районної ради від 10 грудня 2015 року №1, №2, постійна комісія 
районної ради  
 
В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Інформацію начальника фінансового управління райдержадміністрації 

Євдощенко С.В. з даного питання прийняти до відома. 
 
2. Рекомендувати Баштанській райдержадміністрації тримати на контролі 

надходження відрахувань підприємствами спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини чистого 
прибутку (доходу) у 2013 році. 
 
 
Голова постійної комісії 
районної ради                                                                             А.М.Каленіченко 
 



 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З  ПИТАНЬ  ПЛАНУВАННЯ,  БЮДЖЕТУ, 
ФІНАНСІВ,  ЕКОНОМІКИ  ТА  ІНВЕСТИЦІЙ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04 червня 2013 року                  Баштанка                                                             № 2 
 

Про затвердження звіту про базове відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку 
відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)»    
 

Заслухавши та обговоривши звіт про базове відстеження результативності дії 
рішення районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку 
відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)», на 
підставі статей 10, 13, 37 Закону України «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності» та частин четвертої і шостої статті 47 
Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самовряду-
вання в Україні», згідно зі статтею 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до 
статті 4.1 розділу ІV Регламенту роботи Баштанської районної ради та статей 7, 8 
розділу ІІ Положення про постійні комісії Баштанської районної ради, 
затверджених рішеннями районної ради від 30 листопада 2010 року №1, №2, 
постійна комісія районної ради 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

Затвердити звіт про базове відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку 
відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)» та 
оприлюднити його шляхом розміщення на офіційній сторінці сайту районної ради 
у мережі Інтернету. 
 
 
Голова постійної комісії 
районної ради                                                                        А.М.Каленіченко  
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Звіт про базове відстеження результативності дії рішення 
Баштанської районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про 
затвердження Порядку відрахування підприємствами спільної 

власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району до 
бюджету району частини чистого прибутку (доходу)» 

 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення Баштанської районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про 

затвердження Порядку відрахування підприємствами спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району 
частини чистого прибутку (доходу)». 

 
2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та управління майном 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
 
3. Цілі прийняття акта 
Регуляторний акт розроблено з метою правового регулювання відносин, що 

виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, та встановлення його оптимального відсотку. 

 
4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється за період із 

дня набрання чинності основних положень по 01 квітня 2013 року. 
 
5. Тип відстеження 
Базове відстеження. 
 
6. Метод одержання результатів відстеження 
Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод 

одержання результатів. 
 
7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 

а також способи одержання даних 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 
регуляторних актів, були визначенні такі показники результативності: 

 

Статистичні показники: 
 

сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних 
підприємств всього (тис. грн); 

 

кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) 
всього (одиниць). 
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8. Кількісні та якісні показники результативності акта 
 

№ 
п/п 

 

Показники результативності 
 

2012 рік 
 

 І квартал  
2013 року 

1. Сума надходжень від сплати частини чистого 
прибутку (доходу) комунальних підприємств 
всього (тис. грн)  

0,816 - 

2. Кількість підприємств, які сплачують 
частину чистого прибутку (доходу) всього 
(одиниць)  

3  3 

 
 

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

Прийняття рішення районної ради «Про затвердження Порядку відрахування 
підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)» є актуальним для 
подальшого вдосконалення системи наповнення районного бюджету за рахунок 
сплати комунальними підприємствами частини чистого прибутку та визначення 
оптимального його відсотку. 
 
 
Голова районної ради                                                                Л.І.Луценко 
 
Начальник відділу районної ради  
з питань інвестиційної політики  
та управління майном спільної  
власності територіальних громад  
міста, сіл Баштанського району                                               Т.І.Гвоздь 
 
 
 
 



 
 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З  ПИТАНЬ  ПЛАНУВАННЯ,  БЮДЖЕТУ, 
ФІНАНСІВ,  ЕКОНОМІКИ  ТА  ІНВЕСТИЦІЙ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

04 червня 2015 року                  Баштанка                                                          № 1 
 

Про хід виконання та затвердження звіту про повторне базове відстеження 
результативності дії рішення районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про 
затвердження Порядку відрахування підприємствами спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району 
частини чистого прибутку (доходу)»    
 

Заслухавши і обговоривши інформацію про хід виконання та затвердження 
звіту про повторне відстеження результативності дії рішення районної ради від 
25 листопада 2011 року №5 «Про порядок проведення конкурсу на право 
укладання договору оренди майна, що є спільною власністю територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району», на підставі статей 10, 13, 37 Закону 
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 
діяльності» та частин четвертої і шостої статті 47 Закону України від 21 травня 
1997 року №280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно зі 
статтею 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до статті 4.1 розділу ІV 
Регламенту роботи Баштанської районної ради та статей 7, 8 розділу ІІ 
Положення про постійні комісії Баштанської районної ради, затверджених 
рішеннями районної ради від  30 листопада 2010 року №1, №2, постійна комісія 
районної ради 
В И Р І Ш И Л А : 

1. Інформацію про хід виконання та затвердження звіту про повторне 
відстеження результативності дії рішення районної ради від 25 листопада        
2011 року №5 «Про порядок проведення конкурсу на право укладання договору 
оренди майна, що є спільною власністю територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району» прийняти до відома.  

2. Затвердити звіт про повторне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 25 листопада 2011 року №5 «Про порядок проведення 
конкурсу на право укладання договору оренди майна, що є спільною власністю 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району» та оприлюднити його 
шляхом розміщення на офіційній сторінці сайту районної ради у мережі 
Інтернету. 
 
Голова постійної комісії 
районної ради                                                                        А.М.Каленіченко  
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З В І Т 
 

про повторне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку 

відрахування підприємствами спільної власності територіальних 
громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини 

чистого прибутку (доходу)» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта 
Рішення районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження 

Порядку відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку 
(доходу)». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ районної ради з питань інвестиційної політики та управління майном 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району. 
 

3. Цілі прийняття акта 
Регуляторний акт розроблено з метою правового регулювання відносин, що 

виникають при здійсненні відрахування частини чистого прибутку (доходу) 
підприємствами, що перебувають у спільній власності територіальних громад 
міста, сіл Баштанського району, та встановлення його оптимального відсотку. 

 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Відстеження результативності регуляторного акту здійснюється за період із 

дня набрання чинності основних положень по 01 квітня 2015 року. 
 

5. Тип відстеження 
Повторне відстеження. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний 

метод одержання результатів. 
 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних 

 

Враховуючи цілі регулювання для відстеження результативності 
регуляторних актів, були визначенні такі показники результативності: 

 

Статистичні показники: 
 

сума надходжень від сплати частини чистого прибутку (доходу) комунальних 
підприємств всього (тис. грн.); 

 

кількість підприємств, які сплачують частину чистого прибутку (доходу) 
всього (одиниць). 
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8. Кількісні та якісні показники результативності акта 
 

№ 
п/п 

 

Показники результативності 
 

2013 рік 
 

2014 рік І квартал  
2015 року 

1. Сума надходжень від сплати 
частини чистого прибутку 
(доходу) комунальних 
підприємств всього (тис. грн.)  

6,675 - - 

2. Кількість підприємств, які 
сплачують частину чистого 
прибутку (доходу) всього 
(одиниць)  

3 3 2 

 
 

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

Прийняття рішення районної ради «Про затвердження Порядку відрахування 
підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського 
району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)» є актуальним для 
подальшої безперебійної роботи комунальних підприємств та вдосконалення 
системи наповнення місцевого бюджету за рахунок сплати комунальними 
підприємствами частини чистого прибутку, за умови отримання ними прибутку та 
визначення оптимального відсотку податку. 
 
 
Голова районної ради                                                                А.Л.Петров 
 
Начальник відділу районної ради  
з питань інвестиційної політики  
та управління майном спільної  
власності територіальних громад  
міста, сіл Баштанського району                                               Т.І.Гвоздь 
 
 
 
 



 

БАШТАНСЬКА РАЙОННА РАДА 
МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ПОСТІЙНА КОМІСІЯ 
 

З ПИТАНЬ ПЛАНУВАННЯ, БЮДЖЕТУ, ФІНАНСІВ, ЕКОНОМІКИ,   
ІНВЕСТИЦІЙ ТА РЕГУЛЯТОРНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

14 червня 2018 року                  Баштанка                                                             № 2 
 

Про хід виконання та затвердження звіту про 
періодичне відстеження результативності дії 
рішення районної ради від 23 серпня 2012 року 
№13 «Про затвердження Порядку відрахування 
підприємствами спільної власності терито-
ріальних громад міста, сіл Баштанського 
району до бюджету району частини чистого 
прибутку (доходу)»    
 

Заслухавши і обговоривши інформацію начальника відділу економічного 
розвитку і торгівлі райдержадміністрації Стародуб А.О. про хід виконання та 
затвердження звіту про періодичне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку 
відрахування підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)», на 
підставі статей 10, 13, 37 Закону України від 11 вересня 2003 року №1160-IV «Про 
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та 
частин четвертої і шостої статті 47 Закону України від 21 травня 1997 року 
№280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до статті 4.1 
розділу ІV «Постійні комісії районної ради» Регламенту роботи Баштанської 
районної ради сьомого скликання та статей 7, 8 розділу ІІ «Функції та питання 
відання постійних комісій районної ради» Положення про постійні комісії 
Баштанської районної ради, затверджених рішеннями районної ради від 10 грудня 
2015 року №1, №2, постійна комісія районної ради  

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити звіт про періодичне відстеження результативності дії рішення 
районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку відраху-
вання підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку (доходу)» 
(додається) та оприлюднити його шляхом розміщення на офіційній сторінці сайту 
районної ради у мережі Інтернету. 
 
 

Голова постійної комісії 
районної ради                                                                             О.І.Якименко 
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Звіт 

про періодичне відстеження результативності дії рішення районної ради           
від 23 серпня 2012 року №13 «Про затвердження Порядку відрахування 

підприємствами спільної власності територіальних громад міста, сіл 
Баштанського району до бюджету району частини чистого прибутку 

(доходу)» 
 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого 
відстежується, дата його прийняття та номер 

Рішення Баштанської районної ради від 23 серпня 2012 року №13 «Про 
затвердження Порядку відрахування підприємствами спільної власності 
територіальних громад міста, сіл Баштанського району до бюджету району 
частини чистого прибутку (доходу)». 

 

2. Назва виконавця заходів з відстеження 
Відділ економічного розвитку і торгівлі Баштанської районної державної 

адміністрації. 
 

3. Цілі прийняття акта 
- поповнення місцевого бюджету; 
- забезпечення сталої беззбиткової роботи підприємств, установ, організацій 

спільної власності територіальних громад міста, сіл Баштанського району; 
- забезпечення прозорості, об'єктивності, неупередженості діяльності кому-

нальних підприємств у відрахуванні частини чистого прибутку (доходу). 
 

4. Строк виконання заходів з відстеження 
Строки – з 01 січня 2017 року по 01 травня 2018 року. 
 

5. Тип відстеження 
Періодичне відстеження результативності дії рішення. 
 

6. Метод одержання результатів відстеження 
Порівняльний аналіз надходження коштів до загального фонду районного 

бюджету частини чистого прибутку від діяльності комунальних підприємств за 
2017-2-18 роки.  

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, 
а також способи одержання даних 

Для встановлення кількісних значень показників результативності 
регуляторного акта використовувалися звітні дані про надходження коштів до 
загального фонду районного бюджету від фінансово-господарської діяльності 
підприємств. 

 
8. Кількісні та якісні показники результативності акта 
За звітними даними кожного наступного року відстежується надходження 

коштів від здійснення відрахувань до загального фонду районного бюджету 
частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-
господарської діяльності комунальних підприємств.  
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Показники  

 

Одиниця 
виміру 

 

2017 рік Січень-квітень 
2018 року 

 Надходження коштів грн 304,0 1307,0 
 
 

9. Оцінка результатів регуляторного акта та ступеня досягнення 
визначених цілей 

Результативність даного рішення відстежувалась за рахунок здійснення 
контролю за надходженням коштів до загального фонду районного бюджету 
частини чистого прибутку за наростаючим підсумком щоквартальної фінансово-
господарської діяльності комунального підприємства «Баштанське районне бюро 
технічної інвентаризації».  

Частина чистого прибутку, визначена відповідно до цього Порядку, 
сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств, і 
зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до загального фонду 
районного бюджету, відкриті в управління Державної казначейської служби 
України в Баштанському районі. 

Аналіз звіту регуляторного акта свідчить про те, що дане рішення є 
актуальним, тому пропонується продовжити його дію. 
 
 
Начальник відділу економічного розвитку  
і торгівлі райдержадміністрації                                                  А.О.Стародуб  
 
 
 
 
 
 


