
 
                             КРИВОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА 

Дніпропетровська область 
ПРОЕКТ РІШЕННЯ 

 
 

“Про встановлення розміру  частини прибутку, яка підлягає 
зарахуванню до бюджету  міста, підприємствам, які перебувають у 

комунальній власності міста” 
 

 
            З метою поповнення  бюджету міста, відповідно до ст. 61 Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, керуючись ст. 142 
Господарського кодексу  України,  ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, міська рада  вирішила: 

 
            1. Встановити для підприємств, що належать до комунальної 
власності міста, розмір частини чистого прибутку за результатами 
фінансово-господарської діяльності,  яка підлягає зарахуванню до 
загального фонду бюджету міста згідно з додатком. 

              2. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до міського 
бюджету, визначається комунальними підприємствами відповідно до форми 
розрахунку, затвердженої Наказом Державної податкової адміністрації 
України від 03.04.2007 № 207, та зазначається у декларації з податку на 
прибуток підприємств.  

                Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) подається до органів 
державної податкової служби у  строки для подання декларації з податку на 
прибуток. 

              Частина чистого прибутку (доходу) сплачується до загального фонду 
міського бюджету на відповідні рахунки, відкриті в органах Державного 
казначейства у строк, визначений для сплати податку на прибуток 
підприємств. 

       3. Рекомендувати Спеціалізованій державній податковій інспекції по 
роботі з підприємствами гірничо - металургійного комплексу та міжрайонним 
державним податковим інспекціям у м. Кривому Розі (Темник Ю.П., 
Панасенко Г.Б., Сорокіна Л.М., Катченко В.Є.) забезпечити здійснення 
контролю за повнотою  зарахування сплати до міського бюджету частини 
чистого прибутку (доходу) підприємствами, які перебувають у  комунальній 
власності міста.   
            
       4. Керівникам підприємств, які перебувають у комунальній власності 
міста, забезпечити державну реєстрацію  змін  до статутів на підставі  
вимог  п.п. 1, 2 цього рішення згідно з чинним   законодавством та діючим 
у місті порядком. 

  
        5.  Фінансовому управлінню, відділам загальному, інформатизації та 
якості виконкому міської ради (Апсеметова Л.І., Чорний В.А., Білогай О.Ю.), 
редакції Криворізької міської комунальної газети “Червоний гірник” 



  

(Штельмах В.В.), комунальному підприємству ТРК “Рудана” (Некрасова І.Ф.) 
забезпечити у  10-денний термін, згідно з регламентом, інформування 
населення міста у засобах масової інформації та на офіційній сторінці 
виконкому міськради в мережі Інтернет у підрозділі “Регуляторна політика” 
розділу “Розвиток підприємництва” про зміст рішення та введення його до 
реєстру документів виконкому міської ради.  

           
         6. Фінансовому управлінню виконкому міської ради забезпечити 
виконання заходів щодо проведення базового, повторного та періодичного 
відстежень результативності дії цього рішення відповідно через шість 
місяців, один рік та раз на кожні три роки. Звіт оприлюднити у 
Криворізькій міській комунальній газеті “Червоний гірник” та на офіційній 
сторінці виконкому міськради в мережі Інтернет у терміни, визначені 
чинним законодавством.  

              
          7. Вважати  таким, що втратило чинність, рішення міської ради від 

17.10.2007 № 1732 “Про встановлення розміру частини чистого прибутку, 
яка підлягає зарахуванню до бюджету міста, підприємствам, які 
перебувають у комунальній власності міста”. 

 
         8. Контроль  за виконанням  рішення покласти на постійну комісію 
міської ради з питань планування бюджету та економіки (Нусінов В.Я.), 
координацію роботи - на заступників міського голови за розподілом 
обов’язків. 

 
 
 
 
 
                                                                         Додаток до проекту  
                                                                                      рішення міської ради 
 

                                 Розмір частини чистого прибутку за 
результатами фінансово-господарської діяльності, яка підлягає 

зарахуванню до загального фонду бюджету міста 
№ 
з/п 

 
Назва підприємств 

Відсоток 
відрахування 

частини 
чистого 

прибутку (%) 
1 2 3 

1 КП "Ритуал" 1,5 
2 КП "Криворіжавтотранс" 5,0 
3 КП "Швидкісний трамвай" 1,5 
4 КП "Криворіжспецтранс" 1,5 
5 КП "Міський трамвай" 1,5 
6 КП "Міський тролейбус" 1,5 
7 КП "Послуга" 2,5 
8 КП "Сансервіс" 2,5 
9 КП "Зелене господарство" 1,5 



  

10 КП "Кривбассвітло" 1,5 
11 КП "Кривбасводоканал" 1,5 
12 КПТМ "Криворіжтепломережа" 1,5 
13 КП "Міськліфт" 2,5 
14 КП "Хладон" 2,0 
15 КП "Першотравневе" 2,0 
16 КП "Жовтнева друкарня" 2,5 
17 КП "Криворізька косметологічна лікарня" 5,0 
18 КП "Фармація" 2,0 
19 КП "Букініст" 2,0 
20 КП "Парковка та реклама" 2,0 
21 КП "Автобаза 1" 1,5 
22 Інші підприємства 2,5 

 
Примітка: для житлово-комунальних  підприємств та КП "Криворізький 
міський театр ляльок", КП "Криворізький міський театр музично-
пластичних мистецтв "Академія руху", КП "Криворізький міський  театр 
драми   та   музичної   комедії   ім.  Тараса   Шевченка",   редакції 
міського літературно-художнього і публіцистичного альманаху 
"Саксагань", редакції Криворізької міської комунальної газети "Червоний 
гірник", КПТРК "Рудана", КП Криворіжкнига", КП "АВР", КП 
"Міжнародний аеропорт "Кривий Ріг" згідно з наданими пропозиціями 
управлінь житлово-комунального господарства, культури та туризму 
виконкому міськради, відділу транспорту і зв’язку  та зверненнями 
підприємств  розмір частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню 
до загального фонду бюджету міста, становить 0%. 
      Керівники підприємств комунальної власності міста несуть 
особисту відповідальність за результати фінансово-господарської 
діяльності, особливо за збиткову. 

                                                         
 
                                                     Аналіз 

 
регуляторного впливу до проекту рішення Криворізької міської ради 

“Про встановлення розміру частини прибутку, яка підлягає 
зарахуванню до бюджету міста, підприємствам, які перебувають у 

комунальній власності міста” 
 

        1. Визначення та аналіз проблем, які пропонується розв’язати 
шляхом державного регулювання господарських відносин, а також 
оцінка важливості цих проблем 
       На теперішній час діє Порядок про встановлення розміру частини 
чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста, 
підприємствам, які перебувають у комунальній власності міста, 
затверджений рішенням міської ради від 17.10.2007 № 1732, який 
встановлює порядок проходження цієї процедури відповідно до Законів 
України “Про Державний бюджет України на 2008 рік”, “Про місцеве 
самоврядування в Україні” та Господарського кодексу України. 
      Проблема полягає у тому, що діючий розмір частини чистого прибутку 
призводить до зниження платоспроможності та прибутку, що залишається у 



  

розпорядженні підприємств комунальної власності міста, і рівня середньої 
заробітної плати працівників.  
       До дослідження вирішення цих проблем були залучені комунальні 
підприємства, які займаються діяльністю у сферах торговельно-виробничої, 
транспортної, охорони здоров’я, житлово-комунального господарства, 
відповідні галузеві відділи виконкому міської ради, які надали інформацію 
про показники господарської діяльності підприємств та пропозиції щодо 
удосконалення методів регулювання. 
       
       2. Обґрунтування, чому визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою ринкових механізмів і потребує державного 
регулювання 
       Відповідно до Закону України “Про Державний бюджет України на 2008 
рік” відрахування частини чистого прибутку здійснюється відповідно до 
нормативів, які встановлюються відповідними радами у порядку, 
визначеному цими органами на підставі типових правил, що затверджуються 
Кабінетом Міністрів України. У цьому випадку на підставі рішення 
Криворізької міської ради. 
 
       3. Обґрунтування, чому  визначена проблема не може бути 
розв’язана за допомогою діючого регуляторного акта або внесення 
змін  до нього  

 Зазначені проблеми не можуть бути розв’язані за допомогою діючого 
рішення Криворізької міської ради, тому що діючий розмір частини чистого 
прибутку призводить до зниження платоспроможності та прибутку, що 
залишається у розпорядженні підприємств комунальної власності міста, і 
рівня середньої заробітної плати працівників.  

4.Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого 
регуляторного акта, у тому числі здійснення розрахунку очікуваних 
витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави 
внаслідок дії регуляторного акта 
       У результаті прийняття запропонованого регуляторного акта “Про 
встановлення розміру частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до 
бюджету міста, підприємствам, які перебувають у комунальній власності 
міста” очікується збільшення прибутку, що залишається у розпорядженні 
підприємств комунальної власності міста, за рахунок зниження розміру 
частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста. Тобто 
витрати об’єктів господарювання відсутні.                        
        Для  місцевого бюджету розрахунково очікується зменшення обсягів 
надходжень у зв’язку зі зменшенням розміру частини чистого прибутку з 15 
до 5 відсотків у обсязі за рік -  20,0 тис. грн. 
        Очікуваними вигодами внаслідок дії зазначеного рішення є: 
       - у сфері інтересів громади – збільшення заробітної плати на 
підприємствах комунальної власності міста дасть можливість отримати 
додаткові надходження від податку з доходів фізичних осіб, які будуть 
направлені на вирішення таких проблем міста, як соціальний захист 
малозабезпечених категорій населення, забезпечення виконання програм 
розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою; 
       - у сфері інтересів суб’єктів господарювання - стимулювання 
господарської діяльності підприємств комунальної власності міста, створення 



  

економічних умов для подальшого розвитку вищезазначеної галузі, 
обов’язкова сплата частини чистого прибутку згідно із Законом України “Про 
Державний бюджет України на 2008 рік”; 
         - у сфері інтересів держави – поліпшення економічного та соціального 
становища працівників підприємств комунальної власності міста, зростання 
обсягів виконаних робіт населенню міста. 
 

5. Визначення цілей державного регулювання 
        Метою цього регуляторного акта є диференційований підхід щодо 
визначення розміру відрахувань частини чистого прибутку в залежності від 
виду діяльності комунальних підприємств. 
       Впровадження регуляторного акта дозволить поліпшити економічне 
становище підприємств комунальної власності міста та соціальне становище 
працівників цих підприємств, що в свою чергу, підвищить рівень довіри 
громадян до влади. 
 

6. Визначення та оцінка всіх прийнятих альтернативних способів 
досягнення встановлених цілей, у тому числі тих, які не передбачають 
безпосереднього державного регулювання господарських відносин 
      Відповідно до вимог чинного законодавства та встановлених 
повноважень органів місцевого самоврядування альтернативним способом 
досягнення визначених цілей є діюче рішення зі ставкою 15%  або 
зменшення розміру частини чистого прибутку до 12% для підприємств, що 
належать до комунальної власності міста, але це не вирішить поставленої 
мети щодо поліпшення економічного становища підприємств. 
 
        

7.Аргументація щодо переваг обраного способу досягнення 
встановлених цілей 
       Досягнення зазначених цілей можливе лише завдяки прийняттю 
запропонованого регуляторного акта “Про встановлення розміру частини 
прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста, підприємствам, які 
перебувають у комунальній власності міста” і дозволить підприємствам 
комунальної власності міста збільшити свою дохідність за рахунок зниження 
розміру частини чистого прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету 
міста, поліпшити економічне становище та соціальне становище працівників 
цих підприємств.  
 

8. Механізм та заходи, які забезпечать розв’язання визначених 
проблем шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта 
        Вищевказану проблему планується розв’язати шляхом прийняття 
рішення Криворізької міської ради про диференційований розмір частини 
чистого прибутку підприємств комунальної власності міста, яка підлягає 
затвердженню на сесії міської ради та оприлюдненню в міській комунальній 
газеті “Червоний гірник”,  на офіційній сторінці виконкому міськради в 
мережі Інтернет та забезпечити контроль за своєчасною сплатою до місцевого 
бюджету розміру частини чистого прибутку підприємствами, які перебувають 
у комунальній власності міста. 
       Ефективність регуляторного акта буде оцінюватися фінансовим 
управлінням виконкому міськради за результатами відстеження шляхом 
здійснення щоквартального аналізу та оперативного контролю за обсягами 



  

надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати частини чистого 
прибутку (за даними звітності Державного казначейства та податкової 
звітності про фактичні надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) 
до місцевого бюджету).  
  
          9. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у 
разі прийняття запропонованого регуляторного акта 
         Затвердження  диференційованого розміру частини чистого прибутку в 
місті надасть можливість стимулювати господарську діяльність підприємств 
комунальної власності міста. 
 
         10. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей є 
можливим з найменшими витратами для суб’єктів господарювання, 
громадян, держави 
        Досягнення запропонованим регуляторним актом визначених цілей  
дасть можливість : 
     - підприємствам комунальної власності міста збільшити свій прибуток, що 
залишається у розпорядженні підприємств,  за рахунок зниження розміру 
частини прибутку, яка підлягає зарахуванню до бюджету міста;  
     - створити сприятливі економічні умови для розвитку діяльності у сферах 
торговельно-виробничої діяльності, транспорту, охорони здоров’я та житлово-
комунального господарства в місті; 
    - органам місцевого самоврядування здійснювати постійний контроль за 
дотриманням чинного законодавства щодо частини прибутку, який підлягає 
зарахуванню до бюджету міста. 
 
          11. Обґрунтування щодо вигод, які виникатимуть внаслідок дії 
запропонованого регуляторного акта, виправдовують відповідні 
витрати у випадку, якщо витрати та/або вигоди не можуть бути 
кількісно визначені 
         Введення в дію нового розміру частини чистого прибутку дасть 
можливість поліпшити економічне становище підприємств комунальної 
власності міста та соціальне становище працівників цих підприємств, 
впорядковувати сплату частини чистого прибутку в місті за рахунок її 
диференціації шляхом затвердження регуляторного акта замість діючого 
рішення міської ради.  
        Виконання вимог рішення дозволить органам місцевого самоврядування 
об’єктивно оцінювати ситуацію у сферах торговельно-виробничої діяльності, 
транспорту,  охорони здоров’я та житлово-комунального господарства в місті. 
З метою створення сприятливих умов для підприємств, що належать до 
комунальної власності міста, будуть своєчасно вноситися відповідні зміни 
згідно з чинним законодавством та звітами про наслідки відстеження 
регуляторного акта. 
 
         12. Оцінка можливості впровадження та виконання вимог 
регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються 
органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та 
юридичні особи, які повинні впроваджувати та виконувати їх 
         Введення в дію нового розміру частини чистого прибутку в місті 
дозволить поліпшити економічне становище підприємств комунальної 



  

власності міста, стимулювати їх господарську діяльність, а також поліпшити 
соціальне становище працівників цих підприємств, тому що, запропоновано 
диференційований підхід. 

        Виконання вимог цього рішення не потребує додаткових витрат коштів 
місцевого бюджету, а комунальні підприємства повинні сплачувати частину 
чистого прибутку в розмірі, передбаченому проектом цього рішення. 

 
13. Оцінка ризику впливу зовнішніх чинників на дію 

запропонованого регуляторного акта 
        Найбільш вагомим зовнішнім чинником, що впливатиме на дію 
регуляторного акта, буде зміна чинного законодавства у сфері частини 
чистого прибутку. 
        Зазначений чинник має значний вплив на результативність 
запропонованого регуляторного акта, тому буде впроваджено постійний 
моніторинг щодо її оцінки, за результатами якого до запропонованого 
регуляторного акта будуть внесені відповідні зміни для усунення негативного 
впливу. 
       При виникненні змін у чинному законодавстві, які можуть вплинути на 
дію запропонованого регуляторного акта, до нього будуть вноситись 
відповідні коригування.  
 
         14. Обгрунтування запропонованого строку чинності 
регуляторного акта 
         Термін дії запропонованого регуляторного акта – довгостроковий. У разі 
потреби до нього вноситимуться зміни за підсумками аналізу відстеження 
його результативності. 
 

15. Визначення показників результативності регуляторного акта 
          З метою відстеження результативності цього регуляторного акта 
визначено наступні показники: 
        - поліпшення якості послуг у сферах торговельно-виробничої діяльності, 
транспорту, охорони здоров’я та житлово-комунального господарства; 
        - забезпечення сталої роботи комунальних підприємств.  
 
          16. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися 
відстеження результативності регуляторного акта в разі його 
прийняття 
         Результативність запропонованого регуляторного акта буде 
відстежуватись фінансовим управлінням виконкому міськради щоквартально 
шляхом здійснення аналізу та оперативного контролю за обсягами 
надходжень коштів до місцевого бюджету від сплати частини чистого 
прибутку (за даними звітності Державного казначейства та податкової 
звітності про фактичні надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) 
до місцевого бюджету).  
 
 
Розробник регуляторного акта – фінансове управління виконкому 
міської ради  ( каб. 212, 214, тел. №№ 74-54-52, 74-16-87). 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


