
 

ЗВІТ 

Про періодичне відстеження результативності регуляторного акту 

«Про порядок відрахування частини чистого  прибутку комунальними 

підприємствами міста» від 05.12.2012    № 6/24-4 

 

№ У звіті зазначається Опис 

1. Вид та назва регуляторного акту, 

результативність якого 

відстежується, дата його прийняття 

та номер. 

Рішення Красноармійської міської ради 

«Про порядок відрахування частини чистого 

прибутку комунальними підприємствами 

міста» від 05.12.2012    № 6/24-4 

2. Назва виконавця заходів з 

відстеження результативності. 

Фінансове управління Покровської міської 

ради Донецької області 

3. Цілі прийняття акту. - реалізація державної політики, спрямована 

на наповнення дохідної частини бюджету 

міста; 

- забезпечення дотримання вимог статті 64 

Бюджетного кодексу України (зі змінами) та 

постанови Кабінету Міністрів України від 

23.02.11 № 138 «Про затвердження Порядку 

відрахування до державного бюджету 

частини чистого прибутку (доходу) 

державними унітарними підприємствами та 

їх об’єднаннями» (зі змінами) 

4. Строк виконання заходів з 

відстеження. 

Періодичне відстеження  результативності 

регуляторного акту здійснюється з 

09.11.2020 року по 31.12.2020 року 

5. Тип відстеження. Періодичне відстеження 

6. Методи одержання результатів 

відстеження. 

Для проведення відстеження 

використовувався статистичний метод 

одержання результатів 

7. Дані та припущення, на основі яких 

відстежується результативність. А 

також способи одержання даних.  

Дані, на основі яких відстежується 

результативність регуляторного акту, є дані 

звітності Головного управління Державної 

казначейської служби України у Донецької 

області про виконання місцевого бюджету та 

інформації щодо стану розрахунків 

платників з місцевими бюджетами у розрізі 

органів місцевого самоврядування 

Головного управління Державної податкової 

служби у Донецькій області.  

8. Кількісні та якісні значення 

показників результативності.  

Для визначення результативності цього 

регуляторного акту пропонується 

встановити такі загальні показники: 

- кількість суб’єктів господарювання; 

- обсяги надходжень частини чистого 

прибутку (доходу), сплаченого 

комунальними підприємствами. За 2017р. - 

11 місяців 2020р.сумма надходжень до 

бюджету міста частини чистого прибутку 



(доходу), сплаченого комунальними 

підприємствами склали: 
 2017 рік 2018 рік 2019 

рік 

11 міс. 

2020р. 

Обсяг 

надходжень до 

бюджету міста 

частини чистого 

прибутку 

(доходу) 

сплаченого 

комунальними 

підприємствами 

(тис.грн.). 

22,5 46,8 15,9 4,8 

Кількість 
суб’єктів 

господарювання 

на яких 

поширюється дія 

акту. 

4 4 3 2 

Зменшення надходжень: 

-  у 2019 році  відбулось у зв’язку з тим, що КП "Редакція 

газети "Маяк" змінило форму власності та стало ТОВ; 

-  у 2020 році пов’язано з тим, що КП ПЦЄЗ ДО надали 

неприбуткову декларацію за 2019 рік. 
9. Оцінка результатів реалізації 

регуляторного акту та ступеня 

досягнення визначених цілей. 

Регуляторним актом були досягнуті 

визначені цілі, реалізація його положень є 

ефективною, таким чином, дане рішення не 

потребує змін чи доповнень.  

 
 

 

 

Начальник фінансового управління     Ю. Порецька                     
 


