
 

 

 

 

ЛУБЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЛУБЕНСЬКОГО РАЙОНУ 
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

(сьома сесія восьмого скликання) 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
08  квітня 2021 року                      16565000000 
                                                                       (код бюджету)   
 

Про встановлення нормативу 

відрахувань до загального фонду  

бюджету Лубенської  міської  

територіальної громади частини  

прибутку (доходу) на 2022 рік 

 

 

Керуючись п.35 ст.64 Бюджетного кодексу України, п.29 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та враховуючи  фінансовий 

стан комунальних підприємств міста,  

міська рада вирішила: 

 

1.  За результатами   щоквартальної   фінансово-господарської діяльності у 

2022 році встановити 5 % ставку  відрахувань частини чистого прибутку 

(доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, засновниками яких 

є міська рада та її виконавчий комітет.   

2. Відділу    економічного   розвитку   і   торгівлі   виконавчого     комітету 

Лубенської міської ради Лубенського району (начальник Цох-Карунська О.Г.) 

оприлюднити  рішення в засобах масової інформації. 

3. Контроль    за    виконанням    рішення    покласти   на Лубенського 

міського  голову Грицаєнка О.П. та постійну депутатську комісію з питань 

планування бюджету та фінансів. 

 

 

 

Лубенський міський голова                                                 Олександр ГРИЦАЄНКО 
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                            ППООГГООДДЖЖЕЕННОО      

  
       Секретар міської ради           М. Ф. Комарова  

  

        Голова постійної депутатської комісії  

        міської ради з питань планування бюджету 

        та фінансів                                                           Р. В. Сендзюк 

 

Начальник  юридичного відділу 

        виконавчого комітету                                                              Н. М. Мелентьєва  

 

 

        Начальник фінансового управління                                    Т. О. Романенко 

        виконавчого комітету 

 

        Начальник відділу організаційного  

        забезпечення діяльності ради та 

        органів самоорганізації населення  

        виконавчого комітету                                                              Н. М. Уварова 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оксана Макарова  77 348 

 



Пояснювальна записка 

до проєкту Рішення сьомої сесії восьмого скликання  

Лубенської міської ради від 08 квітня 2021 року 

«Про встановлення нормативу відрахувань до загального фонду бюджету 

Лубенської міської територіальної громади частини прибутку (доходу) 

 на 2022 рік» 

 
 

 

 Відповідно ст.64 Бюджетного кодексу України, ст.26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» міська рада вирішує питання щодо 

встановлення для підприємств, установ та організацій, що належить до 

комунальної власності громади, розміру частки прибутку, яка підлягає 

зарахуванню до  бюджету Лубенської міської територіальної громади.  

 Дане  рішення приймається з метою дотримання Бюджетного 

законодавства України та недопущення втрат бюджету у наступному 

бюджетному періоді. 

 

 

Начальник фінансового 

управління                                 Тамара РОМАНЕНКО 
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