АНАЛІЗ
регуляторного впливу проекту рішення
Тиврівської районної ради «Про затвердження Порядку і норматив
відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними
підприємствами та їх обєднаннями, які є спільною власностю територіальних
громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, частини чистого прибутку (доходу)
за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році»
1. Назва регуляторного акта: проект рішення районної ради «Про затвердження
Порядку і норматив відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними
унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які є спільною власністю територіальних
громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, частини чистого прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році».
2. Визначення проблеми, яку передбачається розв'язати шляхом державного
регулювання:
У зв’язку з потребою визначення порядку відрахування комунальними підприємствами
частини чистого прибутку (доходу) до районного бюджету в поточному та послідуючих
роках, численними змінами в законодавстві України, пов’язаними з прийняттям Податкового
кодексу та затвердженням нової редакції Бюджетного кодексу, виникла необхідність у
розробці та затвердженні на сесії районної ради проекту даного Порядку з метою збільшення
надходжень до районного бюджету, регламентування відносин щодо сплати комунальними
унітарними підприємствами частини чистого прибутку (доходу) до бюджету, а також
здійснення контролю за повнотою та своєчасністю проведення вказаних платежів.
3. Визначення цілей державного регулювання:
Проект рішення про затвердження Порядку є нормативно-правовим актом, який
спрямований на удосконалення правового регулювання фінансових відносин (перерахування
частини чистого прибутку чи доходу до районного бюджету) між районною радою,
комунальними унітарними підприємствами, фінансовим управлінням Тиврівської
райдержадміністрації та Тиврівського відділення Вінницької ОДПІ ГУДЄС у Вінницькій
оласті.
Цілями прийняття пропонованого регуляторного акту є:
а) затвердження єдиного уніфікованого організаційно-економічного механізму
визначення
та
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районного бюджету частини чистого прибутку (доходу);
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підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку (доходу) за відповідними
органами та службами згідно з наданими законодавством повноваженнями;
в) законодавче закріплення термінів сплати вказаних відрахувань та подання відповідної
звітності податковим органам.
4. Обґрунтування неможливості розв’язання проблеми за допомогою діючих
регуляторних актів:
Вирішення проблеми зазначеної у пункті 2 цього Аналізу, можливе лише шляхом
нормативного закріплення механізму розрахунку та сплати комунальними унітарними
підприємствами до районного бюджету частини чистого прибутку у відповідності із
вимогами чинного законодавства України з обов’язковим врахуванням внесених до нього
змін, тобто затвердження даного проекту Порядку. Інші альтернативні способи (механізми) є
неефективними або недоцільними для досягнення поставленої мети або суперечитимуть
вимогам чинного законодавства України.
5. Альтернативи регуляторному акту:
Прийняття районною радою цього регуляторного акту в іншій редакції може призвести
до порушення вимог встановлених Державною податковою адміністрацією для державних та
казенних підприємств.
6. Опис прогнозованих вигод та витрат від регулювання, яке запроваджується:
У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта очікуються наступні
витрати та вигоди для всіх учасників регуляторного процесу, а саме:
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- наповнення районного бюджету;
Витрати не передбачаються
- ефективне використання майна,
що перебуває у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ
міста Тиврівського району

7. Визначення очікуваних результатів регуляторного акта:
Прийняття даного Порядку і практичне впровадження закріплених у ньому норм
дозволить:
- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого
прибутку до районного бюджету комунальними унітарними підприємствами;
- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності
шляхом регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до
районного бюджету та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду
платежів;
- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел
надходжень.
8. Обгрунтування строку чинності регуляторного акту:
Обмеження щодо строку дії регуляторного акту немає, що дасть змогу розв’язати
проблеми та досягти цілі державного регулювання. Зміни та доповнення до нього
прийматимуться на підставі здійснення відстежень його результативності із врахуванням
внесених змін до чинного законодавства України.
9. Визначення показників результативності регуляторного акту:
Показниками результативності запровадженого Положення є:
- збільшення сум надходжень до районного бюджету за рахунок своєчасного та повного
здійснення відрахувань частини чистого прибутку комунальними унітарними підприємствами;
- забезпечити прозорість та відкритість процедури перерахування частини чистого прибутку
до районного бюджету комунальними підприємствами, які перебувають у спільній власності
територіальних громад сіл, селищ, міста Дергачівського району;
- залучити додаткові кошти суб’єктів господарювання комунальної форми власності шляхом
регламентації порядку здійснення відрахувань частини чистого прибутку до районного бюджету
та здійснення ефективних заходів контролю за справлянням даного виду платежів;
- зменшити навантаження на районний бюджет за рахунок додаткових джерел надходжень.
10. Визначення заходів, за допомогою яких відстежуватиметься результативність
регуляторного акту:
Базове відстеження результативності дії регуляторного акта буде здійснено до дня набрання
його чинності.
Повторне відстеження планується провести через рік після набуття чинності регуляторного
акта.
Періодичне відстеження планується проводити один раз на три роки, починаючи від дня
закінчення заходів щодо повторного відстеження результативності.
За результатами проведення відстежень буде можливо порівняти показники
результативності дії регуляторного акта. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань,
вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта.
Зауваження та пропозиції щодо положень цього проекту рішення просимо надсилати
до Тиврівської районної ради у місячний термін.

Заступник голови районної ради

Ж. О. Сілко

проект

УКРАЇНА
ТИВРІВСЬКА РАЙОННА РАДА
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РІШЕННЯ№
________ 2015 року

сесія 6 скликання

Про затвердження Порядку і норматив
відрахування до загального фонду
районного бюджету комунальними
унітарними підприємствами та їх
обєднаннями, які є спільною власностю
територіальних громад сіл, селищ, міста
Тиврівського району, частини чистого
прибутку (доходу) за результатами
фінансово-господарської діяльності у
звітному році.
Відповідно до статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності”, з метою наповнення районного бюджету, враховуючи
висновки постійних комісій районної ради з питань проведення економічних реформ,
регулювання комунальної власності та приватизації, благоустрою, комплексного
розвитку населених пунктів та з питань планування, фінансів та бюджету, районна рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити Порядок і норматив відрахування до загального фонду районного
бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, частини
чистого прибутку (доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному
році, згідно додатку.
2. З метою своєчасного та повного надходження платежів до районного бюджету
рекомендувати Тиврівському відділенню Вінницької ОДПІ Головного управління
Державної фіскальної служби у Вінницькій області при здійсненні документальних
перевірок комунальних унітарних підприємств та їх об’єднаннями, які є спільною
власністю територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району,забезпечити
включення до переліку питань, що підлягають перевірці, питання правильності
визначення чистого прибутку (доходу) забезпечити здійснення контролю за повнотою і
своєчасністю сплати частини чистого прибутку (доходу) за результатами фінансовогосподарської діяльності у звітному році та своєчасності сплати частини чистого прибутку
(доходу) до загального фонду районного бюджету.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань проведення економічних реформ, регулювання комунальної
власності та приватизації, благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів
(Протопіш І. Г.) та постійну комісію районної ради з питань планування, фінансів та
бюджету (Слободяник Г.М.).
Голова районної ради

М. І. Бузін

Додаток
до рішення 32 сесії районної ради
6 скликання від ________ року
Порядок і нормативи
відрахування до загального фонду районного бюджету комунальними унітарними
підприємствами та їх об’єднаннями, які є спільною власностю територіальних
громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, частини чистого прибутку (доходу)
за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році
1. Порядок і нормативи відрахування до загального фонду районного бюджету
комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями, які є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, частини чистого прибутку
(доходу) за результатами фінансово-господарської діяльності у звітному році (далі –
Порядок) розроблено на виконання п.35 ст. 64 Бюджетного кодексу України.
2. Відповідно до цього Порядку встановлюються нормативи відрахування до
загального фонду районного бюджету комунальними унітарними підприємствами та їх
об’єднаннями, які належать до спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міста
Тиврівського району (далі – Підприємства) і мають здійснювати нарахування та сплату
до загального фонду районного бюджету частину чистого прибутку (доходу) за
результатами фінансово-господарської діяльності наростаючим підсумком щоквартальної
фінансово-господарської діяльності у звітному році у строки, встановлені для сплати
податку на прибуток підприємств.
3. Нормативи відрахувань встановлюються в розмірі 15 відсотків до чистого
прибутку (доходу), виходячи з аналізу фінансово-господарської діяльності та
економічних факторів, які впливають на діяльність цих підприємств та їх об’єднань, з
відповідним розглядом та погодженням з постійними комісіями районної ради з питань
проведення економічних реформ, регулювання комунальної власності та приватизації,
благоустрою, комплексного розвитку населених пунктів та з питань планування, фінансів
та бюджету.
4. Керівники унітарних підприємств та їх об’єднань щорічно під час складання
фінансових планів на наступний рік зобов’язані передбачати планову суму відрахувань
частини чистого прибутку до районного бюджету, не менше встановленого рішенням
районної ради нормативу.
5. Частина прибутку (доходу), що підлягає сплаті до загального фонду районного
бюджету, розраховується комунальними унітарними підприємствами та їх об’єднаннями
відповідно до Порядку і нормативу, встановленого районною радою.
Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до Тиврівського
відділення Вінницької ОДПІ Головного управління Державної фіскальної служби у
Вінницькій області у строки, передбачені для подання декларації з податку на прибуток
підприємств.
6. Визначена відповідно до Порядку і нормативів частина прибутку (доходу)
сплачується у строки, встановлені для сплати податку на прибуток підприємств
і зараховується на відповідний рахунок з обліку даних надходжень до загального фонду
районного бюджету, відкритий у Головному управлінні державної казначейської служби
у Вінницькій області.
7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку (доходу),
відповідно до Порядку і нормативу відрахування до загального фонду районного
бюджету, комунальні унітарні підприємства та їх об’єднання, які належать до спільної
власності територіальних громад сіл, селищ, міста Тиврівського району, подають до
районної ради.
Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

Л.А.Колісніченко

