
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
22.09.2014                                Ужгород                                  № 344 
 
 
 
Про формування показників 
бюджету міста на 2015-2017 роки 
 
 
 З метою формування прогнозних показників бюджету міста на 2015-2017 
роки та відповідно до статей 21, 75 Бюджетного кодексу України: 

1. Управлінню економіки та підприємництва (Станкович М.М.) : 
- забезпечити розробку прогнозних показників соціально-економічного 

розвитку міста, які закладаються в основу проекту міського бюджету на 
плановий і наступні два бюджетні періоди (2015-2017 рр.) та надати показники 
для розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб згідно 
з додатком 1; 

- підготувати перелік об'єктів будівництва, реконструкції, капітального 
ремонту об'єктів соціально-культурної сфери та житлово-комунального 
господарства, які будуть проводитися за рахунок коштів міського бюджету в 
2015- 2017 роках; 

- забезпечити виконання пункту 6 Методичних рекомендацій щодо 
порядку розроблення регіональних цільових програм, моніторингу та звітності 
про їх виконання, затверджених наказом Міністерства економіки України від 
04.12.2006р. №367. 

2. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А.) забезпечити 
проведення прогнозних розрахунків надходжень до бюджету міста в 2015-2017 
роках: 
 - коштів від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності, 
згідно з додатком 2; 
 - плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності, згідно 
з додатком 3; 
 - орендної плати за землю згідно з додатком 4; 
 - податку на прибуток підприємств комунальної власності згідно з 
додатком 5; 



 - частини чистого прибутку підприємств комунальної власності міста 
згідно з додатком 6; 
 - плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для 
розміщення рекламних засобів згідно з додатком 7; 
 - збору за місця для паркування транспортних засобів згідно з         
додатком 8. 
 - плати за сервітутне користування земельними ділянками згідно з 
додатком 9; 
 - компенсації за втрату житлового фонду при переведенні житлових 
приміщень у нежитлові згідно з додатком 10. 
 3. Департаменту міського господарства (Костенчук О.А) спільно з 
відділом землекористування (Чепкий О.О.) провести прогнозні розрахунки 
надходжень до бюджету міста в 2015-2017 роках коштів  від продажу землі 
згідно з додатком 11 . 
 4. Управлінню містобудування та архітектури (Сарваш П.О.) забезпечити 
проведення прогнозного розрахунку надходжень коштів пайової участі 
замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста на 2015-2017 роки 
згідно з додатком 12.  

5. Запропонувати ДПІ у м.Ужгороді ГУ Міндоходів у Закарпатській 
області (Бадида М.П.): 

- підготувати інформацію про очікувану кількість торгових патентів на 
провадження деяких видів підприємницької діяльності згідно з додаток 13,  
 - провести прогнозні розрахунки надходжень до бюджету міста в 2015 
році податку на прибуток підприємств комунальної власності (додаток 14), 
частини чистого прибутку підприємств комунальної власності (додаток 15), 
єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - юридичних осіб 
(додаток 16) та фізичних осіб (додаток 17), орендної плати за землю (додаток 
18), земельного податку (додаток 19), податку на доходи фізичних осіб 
(додаток 20), туристичного збору (додаток 21), екологічного податку та збору 
за першу реєстрацію транспортного засобу (додаток 22), податку на нерухоме 
майно (додаток 23). 

6. Управлінням, відділам та іншим структурним підрозділам міської ради 
для планування в проекті міського бюджету на 2015 рік видатків, що не 
враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, і 
фінансування яких з міського бюджету здійснюється відповідно до програм 
затверджених міською радою, термін дії яких завершується в 2014 році, та  
фінансування яких планується на 2015 рік, розробити і винести на розгляд 
виконавчого комітету міської ради проекти вищезазначених програм, 
попередньо розглянувши їх на засіданні постійної комісії з питань бюджету, 
фінансів, оподаткування  для  подальшого затвердження сесією міської ради  
до 31 жовтня 2014 року. 

З метою забезпечення проведення в 2015 році моніторингу та оцінки 
ефективності бюджетних програм, головним розпорядникам коштів провести 
оптимізацію (об'єднання) однотипних цільових програм, які виконуються за 
рахунок коштів міського бюджету. 



7. Головним розпорядникам бюджетних коштів: 
- провести прогнозні розрахунки власних надходжень на 2015-2017 роки 

згідно з додатком 24. 
- з метою забезпечення планування видатків загального фонду в межах 

прогнозних обсягів, доведених фінансовим управлінням, при формуванні 
бюджетних запитів на 2015 рік здійснити оптимізацію видатків на утримання 
галузей та фінансування програм, затверджених міською радою; 

- підготувати та подати бюджетні запити з розрахунками на 2015 рік ( за 
функціональною класифікацією та за програмно-цільовим методом) до 29 
вересня 2014 року. 

8. Про хід виконання розпорядження інформувати фінансове управління 
до 31 жовтня 2014 року. 
 9. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою 
 

В.о.міського голови                                                                  В.Щадей 



Додаток 23

(грн.)

2 013р.
2014р.      
ст. на

___________
 

18010000 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки 

18010100 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами 

18010200 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами 

Начальник ДПІ у м.Ужгороді                                      Бадида М.П.

КОД Найменування 

Прогнозний розрахунок
надходжень до бюджету міста податку на нерухоме майно

Фактичні 
надходження 

Прогнозні 
надходження 

2015 р.



(грн.)

К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2015р. К-ть Площа

Прог. 
надх. 

2015р.

Прог. 
надх. 

2015р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2015р.

(грн.)

К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2016р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2016р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2016р.

(грн.)

К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2017р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2017р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2017р.

Центральна зона

Додаток 7

Прогнозні надходження
 до бюджету м.Ужгорода плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування 

рекламних засобів в 2015-2017 роках.

 Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Серединна зона Периферійна зона

Вид рекламого 
засобу

Центральна зона

Серединна зона

В.о. директора департаменту  міського господарства                                     О.Костенчук

 Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Вид рекламого 
засобу

Центральна зона Серединна зона Периферійна зона

Периферійна зона Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Вид рекламого 
засобу



Додаток 8

2 015р. 2 016р. 2 017р.

Всього

В.о.директора департаменту міського господарства                                     О.Костенчук

Ставка 0,03 
відсотка 

мінімальної 
заробітної 
плати        

*

Прогнозні надходження (грн.)

Розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгорода збору за місця для паркування транспортних 
засобів 

*З 01.01.2015 р. мінімальна заробітна плата прогнозується в 
розмірі 1257,0 грн.

Перелік земельних ділянок 
відведених для паркування 

транспортних засобів (м.кв.) (перелік)

Площа земельної ділянки 
відведеної для 

паркування транспортних 
засобів (м.кв.) 

Місце розташування 
(адреса)



Додаток 9

Дата, № Строк очікувані 
надходжен-
ня 2014 р.

прогноз 
2015р.

прогноз 
2016р.

прогноз 
2017р.

очікувані 
надходжен-
ня 2014 р.

прогноз 
2015р.

прогноз 
2016р.

прогноз 
2017р.

Разом

В.о. директора департаменту   міського господарства                                             О.Костенчук

Відшкодування збитків (грн.)

Розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгорода плати за  сервітутне користування земельними ділянками

№ п/п Вид сервітуту Площа 
земельної 
ділянки

Сервітуарій Плата за 1 кв. м 
сервітутного 
користувння 
земельними 
ділянки  (грн.)

Договір про 
встановлення 

земельного сервітуту

Плата за сервітутне користування 
земельними ділянками (грн.)



Додоток 10

Перелік власників 
приміщень

Прийнято рішення 
виконавчого комітету про 
надання дозволу на 
переведення житлових 
приміщень із житлового 
фонду в нежитловий               
(№, дата)

Укладено департаментом 
міського господарства  
договір про оплату 
грошової компенсації 
,згідно затвердженої 
Методики розрахунку 
(№,дата)

Розрахунковий 
обсяг компенсації 
за втрату 
житлового фонду 
при переведенні 
житлових 
приміщень у 
нежитлові  (грн.)

Перераховано до 
бюджету міста 
компенсації втрат 
житлового фонду 
при переведенні 
житлових 
приміщень у 
нежитлові (грн.)

в  2013 р.
за січень-
жовтень 2014 
року

2 015р. 2 016р. 2 017р.

  

Перелік власників приміщень, які отримали дозвіл на переведення житлових приміщень із житлового фонду в 
нежитловий ,але не перерахували в бюджет міста відповідну грошову компенсацію (або сплатили в неповному 

обсязі)

В.о. директора департаменту  міського господарства                                                    О.Костенчук

Прогнозний обсяг надходжень 
до бюджету міста компенсації 
за втрату житлового фонду 
при переведенні житлових 
приміщень в нежитлові (грн.)

Розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгорода компенсації за втрату житлового фонду при переведенні житлових приміщень у 
нежитлові

Всього перераховано до 
бюджету міста компенсації 
за втрату житлового фонду 
при переведенні житлових 
приміщень в нежитлові 

(грн.)



Додаток 12

надходжень коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури м.Ужгорода на 2015--2017 роки

2 015р. 2 016р. 2 017р.
Будівництво (реконструкція) нежитлових 
будівель та / або споруд (крім будівель 
навчальних закладів, закладів культури, 
релігії, фізичної культури, релігії, фізичної 
культури і спорту, медичного і оздоровчого 
призначення , автозаправочних станцій, 
об'єктів стільникового зв'язку)

Будівництво (реконструкція)багатоквартирних 
житлових будинків, індивідуальних житлових 
будинків загальною площею більше 300 
квадратних метрів, квартир, влаштованих в 
об'ємах горищ існуючих будинків та 
реконструйованих з нежитлових приміщень

Будівництво (реконструкція) автозаправочних 
станцій, об'єктів стільникового зв'язку

П.Сарваш

Обсяг 
перерахованих 
пайових внесків 

(тис.грн.)

Укладено договорів в 2014 році

Прогнозний розрахунок

Начальник управління містобудування та архітектури

Очікувані 
надходження 

2014р. 
(тис.грн)

Кількість

Прогнозні надходження 
коштів пайової участі 

замовників будівництва у 
розвиток інфраструктури 

міста (тис.грн.)Кількість

Розмір пайових 
внесків згідно 
договорів 
(тис.грн.)

Розмір пайових 
внесків згідно 
договорів 
(тис.грн.)

Обсяг 
перерахованих 
пайових внесків 
станом на 
______________
__(тис.грн.)

Укладено договорів в 2013 році



Додаток 17

1 2 3 4
І група платників податку
кількість фізичних осіб-підприємців
сума податку (тис.грн.),
в т.ч. в розмірі 15% доходів

ІІ група платників податку
кількість фізичних осіб-підприємців
сума податку (тис.грн.),
в т.ч. в розмірі 15% доходів

ІІІ  група платників єдиного податку

Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за ставкою 3% від доходу

сума доходу (тис.грн.)
сума податку(тис.грн.)

Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за ставкою 5% від доходу

сума доходу (тис.грн.)
сума податку(тис.грн.)

Сума податку в розмірі 15 % доходів 

V група платників податку 

Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за ставкою 5% від доходу

сума доходу (тис.грн.)
сума податку(тис.грн.)

Суб'єкти підприємницької діяльності, які перейшли на 
спрощену систему оподаткування за ставкою 7% від доходу

сума доходу (тис.грн.)
сума податку(тис.грн.)

Сума податку в розмірі 15 % доходів 

Разом

Начальник ДПІ у м.Ужгороді Бадида М.П.

Розрахунок надходжень єдиного податку (фізичних осіб)             
( тис.грн.)

Показник

Фактичні 
показники 2014 р. 

ст._______        
(остання звітна 

дата)

Очікувані 
показники  

2014 р.

Прогнозні 
показники 
на 2015 р.
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