
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
 74 сесія 7-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
20.02.2020     Мукачево     №1799 

 
Про Порядок відрахування до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами   
  
 Відповідно до п. 35 ч. 1 ст. 64 Бюджетного кодексу України (зі змінами), 
враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії з питань бюджету та 
соціально-економічного розвитку (протокол №81 від 19.02.2020 р.), 
керуючись п. 29 ч. 1 ст. 26, ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Мукачівська міська рада ВИРІШИЛА:  
  

1. Затвердити Порядок відрахування до бюджету Мукачівської міської  
об’єднаної територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами Мукачівської міської об‘єднаної 
територіальної громади (далі – Порядок), що додається. 

2. Керівникам комунальних підприємств  Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади забезпечити своєчасне та повне 
надходження до бюджету частини чистого прибутку (доходу) відповідно до 
Порядку. 

3.Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради  
оприлюднити дане рішення в місцевих засобах масової інформації та на 
офіційному сайті Мукачівської міської ради www.mukachevo-rada.gov.ua. 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 33 сесії Мукачівської 
міської ради від 30.11.2017 року № 845 «Про Порядок відрахування до 
Мукачівського міського бюджету частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами міста Мукачево»   

5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника  
Управління міського господарства Мукачівської міської ради В. Гасинця та 
постійну депутатську комісію з питань бюджету та соціально-економічного 
розвитку. 
 
Міський голова          А. БАЛОГА 

http://www.mukachevo-rada.gov.ua/


        Додаток 1 
Рішення 74 сесії Мукачівської 
міської ради 
7-го  скликання                                                                                                    
від 20.02.2020 р. №1799 
      

Порядок  
відрахування до бюджету Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади частини чистого прибутку (доходу) 
комунальними підприємствами Мукачівської міської об’єднаної 

територіальної громади 
 

 1. Цей Порядок поширюється на комунальні підприємства, засновані 
на комунальній власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади (згідно Додатку 1 до Порядку). 
 2. Згідно з цим Порядком частина чистого прибутку (доходу), що 
відраховується комунальними підприємствами до бюджету Мукачівської 
міської об’єднаної територіальної громади визначається виходячи з обсягу 
чистого прибутку (доходу), розрахованого згідно з положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку, у розмірі 30 відсотків. 
 3. Частина чистого прибутку (доходу) сплачується комунальними 
підприємствами до бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади наростаючим підсумком щоквартальної та річної фінансово-
господарської діяльності за відповідний період у строк, встановлений для 
сплати податку на прибуток підприємств. 
 4. Частина чистого прибутку (доходу), що підлягає сплаті до бюджету 
Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади, визначається 
комунальними підприємствами відповідно до форми розрахунку, 
встановленої Мукачівським управлінням ГУ ДПС у Закарпатській області, та 
зазначається у декларації з податку на прибуток підприємства. 
 5. Розрахунок частини чистого прибутку (доходу) разом з фінансовою 
звітністю, складеною відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського 
обліку, подається комунальними підприємствами Мукачівської міської 
об’єднаної територіальної громади до Мукачівським управлінням ГУ ДПС у 
Закарпатській області строк, передбачений для подання декларації з податку 
на прибуток підприємств. 
 6. Сплачена відповідно до цього Порядку частина чистого прибутку 
(доходу) зараховується на відповідні рахунки з обліку надходжень до 
загального фонду міського бюджету. 
   7. Інформацію про нарахування та сплату частини чистого прибутку 
(доходу) відповідно до цього Порядку комунальні підприємства що 



перебувають у власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної 
громади подають щоквартально впродовж сорока днів після завершення 
звітного періоду відділу бухгалтерського обліку та звітності управління 
міського господарства Мукачівської міської ради. 
 
Секретар міської ради                                                                        І. МАНЯК 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                 Додаток 1 
           до Порядку відрахування до бюджету Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

частини чистого прибутку (доходу) комунальними підприємствами Мукачівської міської об’єднаної 
територіальної громади 

 
 

Перелік комунальних підприємств, заснованих на комунальній 
власності Мукачівської міської об’єднаної територіальної громади 

 
№ 
з/п Назва комунального підприємства Код ЄДРПОУ 

1. ММКП «Мукачівводоканал» 03344556 

2. ММКП «Ремонтно-будівельне управління» 34850918 

4. ММКП «Чисте місто» 36523257 

5. ММКП «Центр контролю за тваринами» 38456282 

6. ММКП «Міжнародний аеропорт Мукачево» 35346725 

7. ММКП «Мукачівпастранс» 41452932 

8. 
КП «Міськводоканал Мукачівської міської 

ради» 
41536514 

9. ММКП «Мукачевопроект» 22106905 

10. КП «Мукачівське кар'єроуправління» 03327078 

11. ММКП «Соціальна аптека» 40168223 

12. ММКП «Центр інформаційних систем» 41426530 

13. ММКП «Туристично-інформаційний центр» 32991446 

14. КП «Мукачівське МБТІ та ЕО» 03344258 
 
 
Секретар міської ради                                                                        І. МАНЯК 


