
Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Коростенської міської ради (сорокова сесія VІІ 

скликання) від 27.08.2020р. „Про надання дозволу Комунальному  

некомерційному підприємству „Центр первинної медико-санітарної 

допомоги”  Коростенської міської ради”  на залишення у розпорядженні  

підприємства 100 % коштів ,  що надійшли  та надходять   від  оренди 

комунального майна” 

          До виконавчого комітету Коростенської міської ради подані матеріали 

КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги”  Коростенської міської 

ради про вирішення питання щодо залишення в розпорядженні підприємства 

коштів, які надійшди від оренди комунального майна, з метою дотримання  

п.133.4 ст.133 Податкового кодексу України та недопущення втрати статусу 

неприбуткової організації комунального підприємства  у разі спрямування  

частини надходжень від орендної  плати за оренду комунального майна на 

спеціальний рахунок міського бюджету 

        Згідно пункту 8.9 розділу VІІІ „Орендна плата та порядок її 

нарахування” Положення „Про  впорядкування умов оренди комунального 

майна в місті Коростені”, затвердженого рішенням сесії Коростенської 

міської ради № 1562 від 28.08.14р. (тридцять п’ята сесія VІ скликання) 

комунальні підприємства, засновником яких є Коростенська міська рада, які 

виступають орендодавцями  комунального  майна після отримання орендної 

плати в розмірі 100%, сплачує податок на додану вартість та розщеплює 

суму, що залишилася на 10%, яка залишається в розпорядженні підприємства 

та 90 % перераховують до міського бюджету. Міські бюджетні установи 

(організації) орендну плату не перераховують до міського бюджету, а 

зараховують її на спеціальні рахунки бюджетних установ( п.8.10 р.8 

Положення).Іншого розподілу коштів, отриманих від оренди комунального 

майна, між бюджетом міста та балансоутримувачами, вищезазначеним 

Положенням не передбачалося.  

       До моменту  проведення медичної реформи і реорганізації закладів 

медицини комунальної власності в неприбуткові комунальні підприємства, 

вся  сума орендної плати  лишалась у розпорядженні медичних закладів, як 

закладу бюджетної установи.  При  перетворенні медичних закладів, як 

бюджетних установ, у комерційні неприбуткові підприємства, не 

проаналізовані та не враховані  положення щодо повноважень органів 

місцевого самоврядування, передбачені ЗУ «Про місцеве самоврядування» та 

вимоги  Податкового  кодексу щодо статусу неприбуткової організації  

        При прийнятті даного рішення, очікується недоотримання додаткових 

коштів до міського бюджету в частині 90% надходжень від оренди 

комунального майна, яке перебуває на балансі на праві оперативного 

управління КНП „Центр первинної медико-санітарної допомоги”  

Коростенської міської ради», яке надає медичні послуги, при цьому, в 

порівнянні з минулими роками  втрат не вбачається, так як до перетворення 

вся сума  надходження по  орендній  платі  лишалась в розпорядженні 

бюджетного закладу охорони здоров’я . 

Заступник начальника  

управління економіки – начальник 



відділу комунальної власності                                                 С.М. Любочко 

 
 

                                                      Довідка 

про погодження проєкту рішення Коростенської міської ради (сорокова 

сесія VІІ скликання) від 27.08.2020р. „Про надання дозволу 

Комунальному  некомерційному підприємству „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги”  Коростенської міської ради”  на 

залишення у розпорядженні  підприємства 100 % коштів ,  що надійшли  

та надходять   від  оренди комунального майна” 

 

Проект рішення розроблено : 

                        Відділом комунальної власності управління економіки        

                         виконавчого   комітету  Коростенської міської ради 

                   

Виконавець:   
                       Любочко Світлана Миколаївна,   заступник    начальника  

                        управління економіки - начальник  відділу  комунальної  

                         власності управління  економіки, тел. 9-65-69 

 

Доповідає на сесії:  

                         Ясинецький        Олександр     Анатолійович,    заступник  

                         міського голови 

 

Доповідає на засіданнях постійних комісій : 

                         Ясинецький        Олександр     Анатолійович,    заступник  

                         міського голови 

 

Запросити:    - Комунальне  некомерційне підприємство „Центр первинної 

медико-санітарної допомоги”  Коростенської міської ради   

 

Розсилка: 

- відділу  комунальної власності управління економіки  

                             виконавчого   комітету  Коростенської міської ради; 

                           - Комунальному  некомерційному підприємству „Центр            

                             первинної медико-санітарної допомоги”  Коростенської                

                             міської ради”   

- фінансовому управлінню виконавчого комітету 

Коростенської  міської  ради; 
                              

 

 

ПОГОДЖЕНО  із зауваженнями: 

 

 
 


