
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА
ХІ сесія ІV скликання

(1-е засідання)
РІШЕННЯ

5 листопада 2002 року                                                        м.Ужгород

Про внесення змін до Статуту
територіальної громади м. Ужгорода

Відповідно  до  ст.19,  п.48  ч.1  ст.26  Закону  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні” 

міська рада ВИРІШИЛА:

Внести  наступні  зміни  до  Статуту  територіальної  громади  м.
Ужгорода,  затвердженого  рішенням  ХХІІ  сесії  міської  ради  ІІІ
скликання від 27 червня 2000 року:

1.  Пункт  16.3  ст.16  “про  порядок  утворення  президії  міської  ради”
виключити.

2.  В  п.21.1  назву  територіальної  комісії  доповнити  словом
“виборчої”.

3. В ст.23 виключити слова “тобто потрібна присутність 21 депутата
ради”.

4.  В  п.26.3  ст.26  слова  “законодавством  про  місцеве
самоврядування”  замінити  на  “Законом  України  “Про  місцеве
самоврядування в Україні”.

5. Пункт 28.3 ст.28 виключити.
6.  В  п.30.1ст.30  виключити  текст  ”а  також  заступника  (заступників)

на  громадських  засадах.  Заступник  на  громадських  засадах  здійснює
свої повноваження на підставі Положення, яке затверджується радою”,
а також п.30.4 ст.30.

7.  В  п.31.1  ст.31  виключити  слова  “якщо,  на  його  думку,  воно
суперечить  інтересам  територіальної  громади  або  чинному
законодавству”.

8.  В  п.35.2  ст.35  замість  слів  “встановлених  законом  про
самоврядування”  писати: “встановлених Законом України  ”Про  місцеве
самоврядування в Україні”.

9. Статтю 40 ”Загальні положення” викласти в наступній редакції:
40.1.  Бюджет  міста  -  це  план  формування  та  використання

фінансових  ресурсів,  належних  територіальній  громаді  м.  Ужгорода



згідно чинного  законодавства,  для  забезпечення  завдань  і  функцій,  які
здійснюються  Ужгородською  міською  радою  протягом  бюджетного
періоду.

40.2.  Бюджет  міста  формується  на  принципах  єдності,
збалансованості,  самостійності,  повноти,  обґрунтованості,
ефективності,  субсидіарності,  цільового  використання  бюджетних
коштів,  справедливості  і  неупередженості,  публічності  та  прозорості,
відповідальності учасників бюджетного процесу.

При  складанні  і  виконанні  бюджету  міста  міська  рада  враховує  
інтереси територіальної громади міста.

40.3.  Міська  рада  розглядає,  затверджує  та  контролює  виконання
бюджету міста на поточний рік.

40.4.  Бюджетний  рік  розпочинається  1  січня  та  закінчується  31
грудня. Якщо після першого січня не затверджено бюджет на  поточний
рік,  то  до  його  прийняття  діє  бюджет  минулого  року  в  частині
фінансування поточних та захищених статей бюджетних видатків.

10. Ст.41 “Доходи бюджету міста” викласти в наступній редакції: 
-  41.1.  Доходи,  що  закріплюються  за  бюджетом  міста  та

враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів:
- прибутковий податок з громадян у розмірі 75% від контингенту;
- державне мито в частині, що належить міському бюджету;
-  плата  за  ліцензії  на  впровадження  певних  видів  господарської

діяльності та сертифікатів, що видаються виконавчими органами ради;
-  надходження  адміністративних  штрафів,  що  накладаються

виконавчими  органами  ради  або  утвореною  нею  в  установленому
порядку адміністративною комісією;

- єдиний податок для суб’єктів малого підприємництва у  частині,  що
належить міському бюджету.

41.2.  Доходи,  що  не  враховуються  при  визначенні  обсягу
міжбюджетних трансфертів:

- місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджету міста;
- 75%  від  загального  обсягу  прибуткового  податку  з  громадян,  що

справляється  на  території  міста,  включаючи  всі  суб’єкти
господарювання,  що  діють  на  території  міста,  незалежно  від  місця
державної реєстрації та відомчого підпорядкування;

- 75% плати за землю;
-  податок  з  власників  транспортних  засобів  та  інших  самохідних

машин і механізмів у частині, що зараховується до міського бюджету;
-  надходження  сум  відсотків  за  користування  тимчасово  вільними

бюджетними коштами;
- податок на промисел;
-  надходження  дивідендів,  нарахованих  на  акції  (частки,  паї)

господарських товариств, що є у власності територіальної громади;
-  плата  за  забруднення  навколишнього  природного  середовища  у



частині, що зараховується до міського бюджету;
-  кошти  від  відчуження  майна,  яке  знаходиться  у  комунальній

власності,  в  тому  числі  від  продажу  земельних  ділянок
несільськогосподарського  призначення,  що  перебуває  у  комунальній
власності;

- плата за оренду майна та майнових  комплексів,  що знаходяться  у
власності територіальної громади (комунальній власності);

- надходження від місцевих грошово-речових лотерей;
- гранти та дарунки у вартісному обрахунку;
-  власні  надходження  бюджетних  установ,  що  утримуються  за

рахунок коштів міського бюджету;
- податок на прибуток підприємств комунальної власності;
-  платежі  за  спеціальне  використання  природних  ресурсів

місцевого значення;
-  інші  надходження,  передбачені  законом,  або  не  заборонені

чинним законодавством.
41.3. Регулювання доходів бюджету.
Розмежування  доходів  між  бюджетом  міста  і  бюджетами  інших

рівнів  регулюється  Бюджетним  кодексом  України  та  чинним
законодавством України.

11.  Статтю  42  “Видатки  міського  бюджету”  викласти  в  наступній
редакції:

42.1.  Видатки,  що  здійснюються  з  бюджету  міста,  регулюються
Бюджетним кодексом України.

42.2.  Бюджет  міста  є  складовою  частиною  фінансової  системи.
Взаємовідносини  бюджету  міста  з  іншими  бюджетами  регулюються
Бюджетним кодексом України.

12.  Статтю  43  “Загальні  принципи  складання,  розгляду,
затвердження  та  виконання  міського  бюджету”  викласти  в  такій
редакції: 

Складання  проекту  бюджету  його  розгляд,  затвердження  та
виконання  регулюються  Бюджетним  кодексом  України,  Законом
України “Про Державний Бюджет України”  на кожний фінансовий рік та
даним Статутом.

13.  Провести  реєстрацію  зазначених  змін  в  Ужгородському
міському управлінні юстиції.

Міський голова                                                                В.В.Погорєлов


