
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
30.09.2013                           Ужгород                                  № 368 
 
 
 
Про формування показників 
дохідної частини бюджету 
міста на 2014-2016 роки 
 
 
 З метою формування прогнозних показників дохідної частини бюджету 
міста на 2014-2016 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 (2014-2016 рр.), та надати показники для 
розрахунку прогнозних надходжень податку на доходи фізичних осіб згідно з 
додатком 1. 
 2. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) забезпечити 
проведення прогнозних розрахунків надходжень до бюджету міста в 2014-2016 
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. 



 3. Департаменту міського господарства (Касперов О.П.) спільно з 
управлінням містобудівельного комплексу та земельних ресурсів        
(Самсонов Л.В.) провести прогнозні розрахунки надходжень до бюджету міста 
в 2014-2016 роках коштів  від продажу землі (додаток 9) та плати за сервітутне 
користування земельними ділянками (додаток 10). 
 4. Управлінню містобудівельного комплексу та земельних ресурсів 
(Самсонов Л.В.) надати інформацію про укладені договори пайової участі 
замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста згідно з додатком 11. 
 5. Головним розпорядникам бюджетних коштів міста провести прогнозні 
розрахунки власних надходжень на 2014-2016 роки згідно з додатком 12. 

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

- підготувати інформацію про очікувану кількість торгових патентів за 
провадження деяких видів підприємницької діяльності в 2014 році (додаток 13); 
 - провести прогнозні розрахунки надходжень до бюджету міста в 2014 
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). 
 7. Про хід виконання розпорядження інформувати до 31 жовтня 2013 
року фінансове управління. 
 8. Контроль за виконанням розпорядження покласти на заступника 
міського голови, начальника фінансового управління Харевич П.І. 
 
 
 
 
 
Міський голова                                                                  В.Погорелов 



        Додаток 1 
Показники 
 для розрахунку прогнозу надходжень податку на доходи фізичних осіб 
         
         

Звітний період Прогнозний період  

Показники  
Одиниця 
виміру 

2010 
рік 

2011 
рік 

2012 
рік 

Поточний 
2013 рік 

2014 
рік 

2015 
рік 2016 рік 

Фонд оплати праці 
(без 
військовослужбовців) тис.грн.               
Середньомісячна 
заробітна плата грн.               

 



 
      Додаток 2 

Прогнозний розрахунок  

надходжень коштів від відчуження майна, яке знаходиться у комунальній власності 
       

Попередній перелік майна комунальної власності, яке 
буде відчужуватись  

Очікувана вартість  (тис.грн.) 
№ 
п/п 

2014 рік 2015 рік 2016 рік 2014 р. 2015 р. 2016 р. 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



 
Додаток 3 

Розрахунок надходжень плати за оренду комунального майна . 
Прогнозна сума 
надходжень  орендної 
плати (тис.грн.) № п\п 

Субєкт госплодарювання, 
якому надано в оренду 
майно 

№ та дата угоди 
про здачу в оренду 
майна 

Площа, зданого в 
оренду, майна 
(кв.м.) 

Місячна сума 
орендної плати 
(грн.) 

Заборгованість по 
орендній платі 
(тис.грн.) 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  

 



 

Додаток 4 

Розрахунок надходження орендної плати за землю  (тис.грн.) 

       (тис.грн.) 

Прогнозний обсяг надходжень 
орендної плати . № 

п\п 
Перелік орендарів 

№, дата договору 
оренди  

Площа земель, 
зданих в оренду на 
прогнозний період  

Розмір 
місячної 
орендної 
плати   2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

Всього:             
 



 
Додаток 5 

Розрахунок  надходжень податку на прибуток  підприємств комунальної власності   ( тис.грн.) 
Прогнозний  обсяг надходжень податку на 

прибуток  
№ 
п\п 

Перелік підприємств-платників 
комунальної власності 

Фактично 
сплачено в 2012 

році 

Очікувані 
надходження 

2013 р.      2014 р. 2015 р. 2016 р. 

1 2 3 4 5 6 7 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

            
 



 
      Додаток 6 

Прогнозний розрахунок 
частини чистого прибутку підприємств комунальної власності 

      (тис.грн.) 

Прогнозний  обсяг надходжень 
частини чистого прибутку № 

П/П
Назва підприємства 

Фактично 
сплачено в 
2012 році 

Очікувані 
надход-
ження 
2013 р.  

2014 
рік 

2015 рік 2016 рік 

              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              

 
 
 



(грн.)

К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2014р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2014р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2014р.

(грн.)

К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

Прог. 
надх. 

2015р. К-ть Площа

Плата 
за 1 
м.кв.

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.

Додаток 7

Прогнозні надходження

плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів в 2014 р.

 Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Серединна зона Периферійна зона

Вид рекламого 
засобу

Центральна зона

Прогнозні надходження

плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів в 2015 р.

 Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Вид рекламого 
засобу

Центральна зона Серединна зона Периферійна зона

Прогнозні надходження

плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів в 2016 р.

 Розпов-
сюджувач 
зовнішньої 
реклами

Вид рекламого 
засобу

Центральна зона Серединна зона Периферійна зона



Додаток 8

2014р. 2015р. 2016р.

Всього

Ставка 0,03 
відсотка 

мінімальної 
заробітної 
плати        

*

Прогнозні надходження (грн.)

Розрахунок збору за місця для паркування транспортних засобів 

*З 01.01.2014 р. мінімальна заробітна плата прогнозується в 
розмірі 1218 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 

Прогнозний розрахунок  

надходжень до бюджету міста  від продажу землі 
             

Поередній перелік земельних ділянок, які будуть 
відчужуватись 

Очікувана вартість земельних ділянок 
(тис.грн.) 

виставлятись на продаж через 
аукціони 

шляхом викупу 
продаж через 
аукціони 

шляхом викупу 

№ 
п/п 

2014 р. 2015 р. 2016 р. 2014 р. 2015 р. 2016 р. 
2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          

 



Додаток 10

Дата, № Строк очікувані 
надходжен-
ня 2013 р.

прогноз 
2014р.

прогноз 
2015р.

прогноз 
2016р.

очікувані 
надходжен-
ня 2013 р.

прогноз 
2014р.

прогноз 
2015р.

прогноз 
2016р.

Разом

Відшкодування збитків (грн.)

Розрахунок 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.)



Додаток 11

( грн.)

в 2012 р. в 2013 р.

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)

2% (5% - 2012 р.)

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

1%

Будівництво (реконструкція) автозаправочних 
станцій, об'єктів стільникового зв'язку 10%

Укладено договорів в 2012 році

Розмір пайової участі
Кількість

Інформація

Укладено договорів в 2013 році

Кількість Розмір пайових 
внесків (сума)

Перераховано пайових внесків 
(сума) в 2012 р.

про укладені договори  пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури м.Ужгорода в 2012-2013 роках

Розмір пайових 
внесків (сума)

Перераховано 
пайових внесків 

(сума)



   Додаток 12 
Розрахунок 

власних надходжень бюджетних установ 
    (грн.) 

Прогнозні 
надходження  

КОД Найменування  
2014 
р. 

2015 
р. 

2016 
р. 

25000000  Власні надходження бюджетних установ         

25010000  

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно 
із законодавством        

25010100  
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю        

25010200  
Надходження бюджетних установ від 
додаткової (господарської) діяльності        

25010300  Плата за оренду майна бюджетних установ         

25010400  

Надходження бюджетних установ від реалізації 
в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна)        

25020000  
Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ         

25020100  Благодійні внески, гранти та дарунки        

25020200  

Кошти, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від 
інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів        

 
 



   Додаток 13 

Інформація 

про кількість торгових патентів за провадженння деяких видів підприємницької діяльності 
    

Види  діяльності  

Розмір 
коефіцієнта 

до 
мінімальної 
заробітної 
плати на 1 

січня 
календарного 

року  

Кількість    
пунктів      

продажу та 
об”єктів з 
надання 
побутових 
послуг на 
яких 
видані 
торгові 
патенти в 

2013 р. 

Прогнозна 
к-сть       

пунктів     
продажу 

та 
об”єктів з 
надання 
побутових 
послуг    
на 2014 
рік 

І.Торгівельна діяльність       

для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через 
магазини та інші торгові точки, які знаходяться в окремих приміщеннях, 
будівлях, або їх частинах і мають торговельний зал для покупців або 
використовують для торгівлі його частину 

0,3507 за 
календаний 
місяць 

    

для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через 
кіоски, палатки та інші малі архітектурні форми, займають окремі приміщення, 
але не мають вбудованого торговельного залу для покупців 

0,2976 за 
клендарний 
місяць 

    

для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через 
автомагазини, розвозки та інші види пересувної торговельної мережі 

0,2976 за 
клендарний 
місяць 

    

- для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю через 
лотки, прилавки та інші види торгових точок у відведених для торговельної 
діяльності місцях, крім лотків, прилавків, що надаються в оренду суб‘єктам 
підприємницької діяльності – фізичним особам та знаходяться в межах 
спеціалізованих підприємств сфери торгівлі – ринків усіх форм власності 

0,2232 за 
клендарний 
місяць 

    

для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торгівлю 
нафтопродуктами та зрідженим газом через стаціонарні, малогабаритні і 
пересувні автозаправні станції, заправні пункти 

0,3996 за 
клендарний 
місяць 

    

для суб”єктів, які здійснюють торгівлю через поштові кіоски та відділення 
зв”язку   

0,1063 за 
клендарний 
місяць 

    

Для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну 
діяльність у сфері ресторанного господарства в : 

      

- їдальнях, фабриках-кухнях, фабриках-  заготівельнях 

0,1701 за 
клендарний 
місяць 

    

- кафе, закусочних, барах, буфетах, відкритих  літніх майданчиках, кіосках та 
інших пунктах громадського харчування  

0,2498 за 
клендарний 
місяць 

    

- ресторанах 

0,3507 за 
клендарний 
місяць 

    



- для суб‘єктів підприємницької діяльності, які здійснюють торговельну 
діяльність через оптові бази, склади-магазини або інші приміщення, які 
використовуються для здійснення оптової торгівлі за готівкові кошти, інші 
готівкові платіжні засоби та з використанням кредитних карток 

0,3996 за 
клендарний 
місяць 

    

2.Дільність з надання платних побутових послуг;       
- виготовлення тентів, чохлів, штор, драпіровок  0,1913 

(01.024.03, 01.024.04 ) 
календарний 

місяць     

- послуги з ремонту радіотелевізійної та іншої аудіо- і відеоапаратури  0,2391 

(01.080.01 - 01.080.66 ) 
календарний 

місяць     

- заміна елементів живлення  0,1594 

(01.091.13 ) 
календарний 

місяць     

- виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням 0,2976 

(01.110.01 - 01.110.09 ) 
календарний 

місяць     

- послуги з ремонту ювелірних виробів  0,2976 

(01.094.01 - 01.094.08, 
01.094.11 - 01.094.15 ) 

календарний 
місяць 

    
0,2976 

- виготовлення металовиробів за індивідуальним замовленням  
календарний 

місяць     

- послуги з ремонту інших предметів особистого користування, домашнього 
вжитку та металовиробів 

0,1594 

(01.095.01 - 01.095.10, 
01.095.12 - 01.095.16, 
01.095.28, 01.095.29  ) 

календарний 
місяць 

    
- технічне обслуговування та ремонт автомобілів за індивідуальним 
замовленням  

0,2976 

(01.070.01 - 01.070.03, 
01.070.06 - 01.070.25, 

календарний 
місяць 

01.071.01, 01.071.02 )       

- будівництво житла за індивідуальним замовленням  0,2498 

(01.060.01 - 01.060.02, 01.060.03 
(заводського виготовлення), 

календарний 
місяць 

01.060.04 - 01.060.14,   

01.060.15 (крім металевих),   
01.060.16 - 01.060.25 )       

- послуги з ремонту житла за індивідуальним замовленням  0,2498 

(01.061.01-01.061.13, 
01.061.14 (крім металевих), 01.061.15)  

календарний 
місяць     

- послуги перукарень  0,2657 

(01.180.10 - 01.180.31, 
01.180.40 - 01.180.77, 

календарний 
місяць 

01.181.81 )       

- прокат аудіо- та відеокасет і CD-дисків  0,2125     



(01.130.02, 01.130.03 ) 
календарний 

місяць 

- послуги з прокату велосипедів водних і водних лиж, човнів та катерів 0,2338 

(01.130.09 )  
календарний 

місяць     

- прокат транспортних засобів, мотоциклів, моторолерів, мопедів, легкових і 
вантажних автомобілів, причепів до автомобілів та інших пристроїв  

0,2338 

(01.130.10 ) 
календарний 

місяць     

- прокат весільного вбрання та одягу для урочистих подій  0,3188 

(01.130.22  
календарний 

місяць     

- послуги з виконання фоторобіт  0,2976 

(01.140.01 - 01.140.12 ) 
календарний 

місяць     

-послуги з обробки плівок  0,2976 

(01.141.01 - 01.141.09, 
01.141.11 - 01.141.19 ) 

календарний 
місяць 

    

- послуги з тиражування звукозаписів за індивідуальним замовленням  0,2976 

(01.240.00 ) 
календарний 

місяць     

- послуги з тиражування відеозаписів за індивідуальним замовленням  
0,2976 

(01.241.00 ) 
календарний 

місяць     
4.Діяльність у сфері розваг (крім проведення державних грошових 
лотерей): 

  
    

1,0 - для використання грального автомата (грального автомата "кран-машина", 
грального автомата, на якому проводяться дитячі ігри, іншого грального 
автомата, призначеного для проведення платних розважальних ігор), згідно 
п.267.3.6 ПКУ  

квартал 

    
2,0 

- для використання гральних жолобів (доріжок) кегельбана, боулінга, що 
вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без них, за кожний гральний 
жолоб (доріжку), згідно п.267.3.6 ПКУ 

квартал 

    
1,0 - для використання столів для більярда, що вводяться в дію за допомогою 

жетона, монети або без них, крім столів для більярда, що використовуються 
для спортивних аматорських змагань, за кожний стіл для більярда, згідно 
267.3.6 ПКУ 

квартал 

    
1,0 

для проведення інших оплатних розважальних ігор - розмір мінімальної 
заробітної плати за кожне окреме гральне місце, згідно 267.3.6 ПКУ 

квартал 
    

5. Провадження торгівельної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту. Згідно п.267.3.7 ПУК 

0,05 щорічно 

    
0,02 

6. Провадження торгівельної діяльності із придбанням 
короткотермінового торгового патенту, згідно п. 267.3.8 ПКУ 

за один день 
    

 



    Додаток 14 

Розрахунок                                                                       
надходжень податку на прибуток  підприємств комунальної власності  

        тис.грн. 

№ 
п\п 

Перелік підприємств-платників 
комунальної власності 

Фактично 
сплачено в 2012 р. 

Очікувані 
надходження 2013 

р. 
Прогнозний обсяг 
надходжень 2014 р.

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Додаток 15 
Розрахунок                                                                                                                                             
надходжень частини чистого прибутку  підприємств комунальної власності 

        тис.грн. 

№ 
п\п 

Назва підприємства Фактично 
сплачено в 2012 р. 

Очікувані 
надходження 2013 

р. 

Прогнозний обсяг 
надходжень частини 
чистого прибутку           

2014 р.  

1 2 3 4 5 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          



 

Додаток 16

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

Показник 
Фактичні показники 

2013р.__________ 
(остання звітна дата) 

Очікувані 
показники       

2013 р. 

Прогнозні 
показники на 

2014 р. 

1 2 3 4 
ІV 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.)       
        
Подвійні ставки :       
        
сума доходу (тис.грн.)       
сума податку(тис.грн.)       
        

VІ група платників єдиного 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.)       
        
Подвійні ставки :       
        
сума доходу (тис.грн.)       
сума податку(тис.грн.)       
        

Разом       
 
 



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

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

Показник

Фактичні 
показники 2013р. 

ст._______        
(остання звітна 

дата)

Очікувані 
показники  

2013 р.

Прогнозні 
показники 
на 2014 р.



      Додаток 18 
Розрахунок надходження орендної плати за землю 

      (тис.грн.) 

№ 
п\п Перелік орендарів 

Площа 
земель, 
зданих в 
оренду  

Розмір 
місячної 
орендної 
плати   

Перераховано 
орендної 

плати в 2013 
р. ст. на 

__________ 
(останню 
звітну дату) 

Заборгованість  
з орендної 
плати  

Прогнозний 
обсяг 

надходжень 
орендної 
плати за 
землю на 

2014 р. 

1 2 3 4 5 6 7 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

Всього:           



 
       Додаток 19 

Розрахунок надходжень плати за землю (земельного податку) на 2014 рік         
( тис.грн.) 

Сума пільг на 
земельний 
податок в 

прогнозному 
періоді 

№ 
п\п Категорії земель 

Площа 
землі, яка 
оподатко-
вується 
(тис.га) 

Ставка 
податку 

Нарахована 
сума податку 

П
ло

щ
а 

(г
а)

 

С
ум

а 
пі
ль

ги
 

(т
ис

.г
рн

.) 

Сума зем. 
податку        ( 
гр3хгр4-гр7) 
тис.грн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Землі комерційного 
використання 

          

  

2 Землі промисловості         

3 Землі транспорту , зв"язку         

4 Землі житлової забудови 
        

5 Землі громадського 
призначення         

6 Землі технічної інфраструктури         

7 Землі рекреаційного 
призначення          

       Всього:            
 



 
     Додаток 20

Розрахунок надходжень податку з доходів фізичних осіб  (тис.грн.) 

Показники Очікувані надходження 
2013р. 

Прогнозні 
надходження           

2014 р. 

1 2 3 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати     
Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується 
податковими агентами 

    
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата 

    
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування 

    
Всього податку з доходів фізичних осіб (100%)     
      

Показники 2012 рік 
2013 рік   
(за звіт. 
період) 

Очікувані 
2013 р. Прогноз на 2014 р. 

1 2 3 4 5 
Сума виплаченого доходу          

Сума перерахованого податку з доходів фізичних осіб         



Загальна кількість платників, які отримували 
податкові соціальні пільги         
в т.ч.:            

Пільги по пп.169.1.1 Податкового кодексу України         

Пільги по пп.169.1.2 Податкового кодексу України         
Кількість платників, що отримують податкову 
соціальну пільгу у розмірі 150% встановленої суми 
пільги          
Кількість платників, що отримують податкову 
соціальну пільгу у розмірі 200% встановленої суми 
пільги          
Сума витрат, що включаються до складу податкового 
кредиту         
Сума податку, що підлягає поверненню у зв'язку з 
нарахуванням податкового кредиту         

 



 
    Додаток 21 

Розрахунок надходжень  туристичного збору  (тис.грн.) 

№п\п Показник 
Очікувані надходження  

2013 р. 

Прогнозні 
надходження 
на 2014 рік 

18030000 Туристичний збір     
18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами     
18030200 Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами     
      

 

Код 
Перелік податкових агентів щодо 
справляння туристичного збору 

Перераховано 
туристичного 
збору в 2012 

р. 

Перераховано 
збору в 2013 р.  

станом 
на_____( ост. 
звітну дату)  

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



 
   Додаток 22 

Розрахунок надходжень екологічного податку та збору за першу реєстрацію транспортного 
збору  (тис.грн.) 

№п\п Показник 
Очікувані 

надходження 
2013 р. 

Прогнозні 
надходження 

2014 р. 

12030000
Збір за першу реєстрацію транспортного засобу   

12030100
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів 
(юридичних осіб)   

12030200
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів 
(фізичних осіб)   

19010000 Екологічний податок   
19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 
забруднення   

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об’єкти   

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини     

19010500 Надходження від здійснення торгівлі на митній території 
України паливом власного виробництва та/ або 
виробленим з давальницької сировини податковими 
агентами     
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