
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

31.10.12      Ужгород                  № 379 
 
 
Про виконання заходів, спрямованих 
на виконання показників бюджету 
міста за 9 місяців 2012 року 
 
 Заслухавши інформацію заступника міського голови, начальника 
фінансового управління міської ради Король С.І. про виконання заходів, 
спрямованих на виконання бюджету міста за 9 місяців 2012 року, виконком 
міської ради ВИРІШИВ : 
 1. Взяти до відома інформацію про хід виконання заходів, спрямованих на 
виконання дохідної частини бюджету міста та раціональне і ефективне 
використання бюджетних коштів за 9 місяців поточного року (додається). 
 2. Зобов’язати керівників структурних підрозділів міської ради, які не 
забезпечили повного виконання рішення виконкому міської ради від 06.03.12 № 
57 «Про затвердження заходів, спрямованих на виконання бюджету міста в 
2012 році» в наступному звітному кварталі: 

- забезпечити дієвий контроль за безумовним виконанням вище вказаного 
рішення, своєчасним та якісним поданням інформації про хід його виконання.
 - покласти персональну відповідальність за не виконання функціональних 
обов’язків, в частині забезпечення проведення вище зазначених заходів, на 
підпорядкованих працівників; 
          3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 
голови, начальника фінансового управління Король С.І. 
 
 
 
Міський голова         В. Погорелов  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Інформація 
 про виконання заходів, спрямованих на забезпечення виконання показників  

дохідної частини бюджету м. Ужгорода за січень-вересень 2012 року 
 
№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
1. Податок на доходи фізичних осіб    
1.1 Активізація роботи з платниками 

податків в частині викриття схем 
ухилення від сплати платежів до 
бюджету, виплати заробітної плати "у 
конвертах" 

ДПІ у м.Ужгороді проводиться масово-
роз’яснювальна робота з питань легалізації 
найманої робочої сили. 
На засідання комісії з питань забезпечення 
своєчасності і повноти сплати податків та 
погашення заборгованості із виплати заробітної 
плати, стипендій та інших соціальних виплат у 
звітному періоді запрошено 122 СПД, які 
виплачують заробітну плату працівникам менше 
встановленого рівня мінімальної заробітної 
плати. По кожному підприємству вжиті 
відповідні заходи. 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
управління 
економіки і 
підприємництва, 
управління праці 
та соціального 
захисту населення 
 

на протязі 
року  
 

1.2 Забезпечення скорочення заборгованості 
з виплати заробітної плати на економічно 
активних підприємствах міста 

Заборгованість із виплати заробітної плати по 
економічно-активних підприємствах міста 
склала 543,4 тис. грн. З початку року погашена 
заборгованість по 29 підприємствах на суму 
2053,7тис. грн. в тому числі: повністю - по 12 
суб’єктах господарювання на суму 810,7 тис. 
грн., частково - по 17 суб’єктах на суму 1243,0 
тис.грн.  
Управлінням праці і соціального захисту 

Управління праці 
та соціального 
захисту 
населення, 
управління 
економіки і 
підприємництва, 
комісія з питань 
забезпечення 

на протязі 
року  
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
населення направляється Територіальній 
державній інспекції праці та прокуратурі міста 
інформація стосовно СПД, які систематично 
порушують законодавство в частині своєчасної 
виплати заробітної плати, для вжиття 
відповідних заходів впливу. 
На протязі звітного періоду на 24-ти засіданнях 
комісії з питань забезпечення своєчасності 
повноти сплати податків та погашення 
заборгованості із зарплати, стипендій та інших 
соціальних виплат заслухано пояснення 122 
керівників суб’єктів господарювання. 

своєчасності і 
повноти сплати 
податків та 
погашення 
заборгованості із 
виплати 
заробітної плати, 
стипендій та 
інших соціальних 
виплат 
 

1.3 Активізація контрольно-перевірочної 
роботи щодо виявлення нелегальної 
зайнятості населення, забезпечення 
суб'єктами господарювання чинного 
законодавства про працю 

Робочою групою по виявленню випадків 
використання незареєстрованої найманої праці з 
початку року проведено 445 перевірок 
юридичних (13) та фізичних осіб (432) на 
предмет укладання трудових договорів з 
найманими працівниками. Виявлено порушення 
законодавства про працю щодо оформлення 
трудових відносин у 110 роботодавців (в сфері 
торгівлі). За даними міського центру зайнятості 
за результатами проведення перевірок укладено 
та зареєстровано 40 трудових договорів, 
передано матеріали по 5 порушниках 
законодавства про працю у Територіальну 
державну інспекцію праці. Інформацію про 
наслідки контрольноперевірочної роботи з боку 

Територіальна 
державна 
інспекція праці у 
Закарпатській 
області (за 
згодою), ДПІ у 
м.Ужгороді (за 
згодою), 
управління праці 
та соціального 
захисту населення 
управління 
економіки і 
підприємництва 
 

на протязі 
року 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
Територіальної державної інспекції праці у 
Закарпатській області не одержано. 
ДПІ у м.Ужгороді, в результаті роботи щодо 
виявлення порушень податкового законодавства 
під час виплати заробітної плати, протягом 
січня-вересня поточного року залучено до 
реєстрації 243 найманих працівників. 

1.4 Розширення бази оподаткування по 
сплаті податку на доходи фізичних осіб 
(найманих працівників) шляхом 
виявлення та обов’язкового взяття на 
облік в ДПІ у м. Ужгороді, СГД, філій, 
представництв, відокремлених 
підрозділів, структурних одиниць, 
розміщених на території міста 

В результаті проведеної звірки фінансовим 
управлінням та ДПІ у м.Ужгороді даних 
Єдиного реєстру підприємств та організацій 
України (ЄДРПОУ) по м. Ужгроду виявлено 369 
суб'єктів господарювання, установ, організацій , 
які не перебувають на обліку в ДПІ у 
м.Ужгороді. Внаслідок аналізу сплати ПДФО 
банківськими установами міста визначено 2  
банківські відділення, які перераховують 
зазначений податок за місцезнаходженням 
юридичної особи. 
 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
фінансове 
управління, 
управління 
економіки і 
підприємництва, 
відділ 
муніципальної 
поліції та 
правопорядку 
 

на протязі 
року 

1.5 Проведення перевірок СГД, розміщених 
на території міста, щодо наявності 
правовстановлюючих та дозвільних 
документів і регулювання трудових 
відносин з найманою робочою силою  

Управлінням економіки та підприємництва за 
січень-вересень 2012р. проведено 60 планових 
перевірок та ряд позапланових, складено 19 
протоколів про порушення правил торгівлі, які 
направлені на розгляд адміністративної комісії.  
 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), відділ 
муніципальної 
поліції та 
правопорядку, 
управління 
економіки і 
підприємництва, 

на протязі 
року 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
робоча група по 
виявленню 
випадків 
використання 
незареєстрованої 
найманої праці, 
створена 
розпорядженням 
міського голови  
 

1.6 Проведення, відповідно до діючого 
податкового законодавства, перевірок 
СГД щодо наявності трудових угод з 
найманими працівниками, правильності 
утримання та повноти перерахування до 
бюджету податку на доходи фізичних 
осіб (в тому числі найманих працівників) 
податковими агентами (у тому числі 
роботодавцями)  

ДПІ у м. Ужгороді проведено 44 
документальних перевірок юридичних осіб за 
результатами яких донараховано 10145,0 
тис.грн. податку на доходи фізичних осіб та 67 
документальних перевірок фізичних осіб-
підприємців, за результатами яких донараховано 
358,3 тис. грн. податків і зборів. 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою) 

на протязі 
року 

1.7 Перевірки СПД- фізичних осіб, які 
здійснюють діяльність на загальній 
системі оподаткування і скоротили або 
припинили перерахування податку на 
доходи фізичних осіб в поточному році 

При отриманні інформації про одержання 
доходів СПД - фізичними особами, такі суб’єкти 
викликаються в ДПІ для подання декларацій про 
отримані доходи та сплати ними податку на 
доходи фізичних осіб. У випадку неподання 
декларації ініціюється проведення 
документальної перевірки таких суб’єктів. 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою) 

на протязі 
року 

1.8 Контроль за додержанням вимог діючого ДПІ у м.Ужгороді за наслідками опрацювання Управління праці на протязі 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
законодавства стосовно виплати 
суб’єктами господарювання 
мінімального розміру заробітної плати та 
погашення заборгованості по заробітній 
платі. 

звідності 1-ДФ виявлено суб’єктів 
господарювання, які в порушення чинного 
законодавства виплачують заробітну плату в 
розмірах менших ніж мінімальний. З метою 
виправлення виявлених порушень проведено 
співбесіди і відібрано пояснення від 122 СПД-
фізичних осіб та 109 СГД-юридичних осіб. 
Інформацію по 405 субєєктах господарювання – 
юридичних особах направлено до 
Територіальної інспекції праці. На неодноразові 
звернення до Територіальної державної інспекції 
праці у Закарпатській області щодо надання 
інформації про кількість перевірок і виявлені 
порушення, відповіді не одержано. 
З початку року управлінням праці і соціального 
захисту населення виявлено 30 суб’єктів 
господарювання у яких розмір середньомісячної 
заробітної плати нижчий її мінімального рівня. 
Керівникам даних підприємств направлено 
листи з роз’ясненням про заборону виплати 
заробітної плати нижче її мінімального рівня. 
 

та соціального 
захисту 
населення, ДПІ у 
м.Ужгороді (за 
згодою), 
Територіальна 
державна 
інспекція праці у 
Закарпатській 
області (за 
згодою), комісія з 
питань 
забезпечення 
своєчасності 
повноти сплати 
податків та 
погашення 
заборгованості із 
зарплати, 
стипендій та 
інших соціальних 
виплат 

року 

1.9 Проведення аналізу причин зменшення 
поступлень податку на доходи фізичних 
осіб (найманих працівників) в розрізі 
окремих суб’єктів господарювання, які 
здійснюють фінансово-господарську 

ДПІ у м.Ужгороді постійно здійснюється аналіз 
причин зменшення поступлень ПДФО в розрізі 
окремих СПД (які допустили найбільший спад), 
аналізуються задекларовані обсяги реалізації та 
валових доходів, запрошуються керівники таких 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
фінансове 
управління 

щомісячно 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
діяльність, однак скоротили обсяги або 
припинили перерахування податку з 
доходів найманих працівників, для 
ініціювання коригування розрахункового 
формульного обсягу відповідного 
податку перед Міністерством фінансів 
України  

суб’єктів господарювання для надання 
пояснень. За наслідками зазначеного аналізу 
виявлено 1085 суб’єктів господарювання – 
юридичних осіб, які зменшили, порівняно з 
аналогічним періодом минулого року, обсяг 
перерахування зазначеного податку на суму 
27516,8 тис.грн.  

1.10 Виявлення і залучення до оподаткування 
доходів фізичних осіб - власників 
нерухомого майна, яке здається в оренду, 
а також випадків здійснення фізичними 
особами підприємницької діяльності без 
державної реєстрації 

За даними ДПІ у м.Ужгороді, протягом восьми 
місяців 2012 року 41 фізична особа 
задекларувала доходи від здавання в оренду 
власного нерухомого майна на загальну суму 
3468,5 тис. грн., та самостійно визначила суму 
податкового зобов’язання на загальну суму 20,5 
тис. грн.. 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
управління 
економіки і 
підприємництва, 
відділ 
муніципальної 
поліції та 
правопорядку 

на протязі 
року 

1.11 Проведення роботи щодо коригування 
прогнозного обсягу надходжень ПДФО, 
доведеного для м.Ужгорода згідно 
формульного розрахунку МФУ  

Фінансовим управлінням, відповідно до вимог 
Бюджетного кодексу, проведено коригування 
фактичних надходжень ПДФО (по 6-ти СГД) 
між бюджетами м.Ужгорода, м. Чоп та 
Ужгородського району.   

Фінансове 
управління, ДПІ 
у м.Ужгороді  

перше 
півріччя 

2. Плата за землю    
2.1 Вжиття вичерпних заходів щодо 

затвердження нової грошової оцінки 
земель міста 

Заключено договора з ДП «Закарпатський 
науково-дослідний та проектний інститут 
землеустрою» від 09.07.12 №111,112,113 на 
виконання робіт по збору і систематизації 
інформації про інфраструктуру міста, по 

Відділ 
землекористуван
ня, управління 
архітектури і 
містобудування , 

перше 
півріччя  
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
картографічній діяльності та проведенню 
нормативної грошової оцінки земель. Проведено 
підготовчі роботи щодо складання 
картографічного матеріалу, який є основою для 
складання технічної документації. Виконавець 
приступив до другого етапу робіт. 

відділ 
Держкомзему у 
місті Ужгород 
Закарпатської 
області (за 
згодою) 

2.2 Забезпечення ефективного використання 
землі комунальної власності, проведення 
суцільної інвентаризації договорів 
оренди з метою зменшення кількості 
договорів, в яких орендні  ставки 
встановлено нижче трикратного розміру 
земельного податку 

Відділом землекористування проведено аналіз 
договорів оренди земельних ділянок, які 
перебувають у розпорядженні Ужгородської 
міської ради в результаті якого визначено, що 
орендні ставки встановлені договорами оренди 
не нижче трикратного розміру земельного 
податку.  

Департамент 
міського 
господарства, 
відділ 
землекористуван- 
ня 
 

до 2 квітня  
 

2.3 Ініціювання питання щодо прийняття 
рішення міської ради про постійне 
користування земельними ділянками, які 
є в розпорядженні міської ради, 
суб’єктами господарювання не 
комунальної форми власності, на умовах 
оренди 

За інформацією відділу землекористування, 
оформлення права постійного користування 
земельними ділянками міста СГД не 
комунальної форми власності на умовах оренди, 
не може вирішуватись в примусовому порядку, 
оскільки це суперечить чинному законодавству 
 

Департамент 
міського 
господарства, 
відділ 
землекористуван
ня  

перше 
півріччя  

2.4 Перевірка дозвільних та 
правовстановлюючих документів на 
користування земельними ділянками, 
зайнятими під «літніми терасами» та їх 
інвентаризація 

Розпорядженням міського голови від 18.07.11 
№257 створено комісію по перевірці літніх 
терас. Так, протягом січня-вересня комісією 
складено 101 протокол щодо порушення 
порядку оформлення дозвільних документів та 
видано 202  дозволів на здійснення торгівлі 
пересувних МАФ та на терасах. 

Управління 
архітектури і 
містобудування, 
відділ 
землекористуван
ня, департамент 
міського 

травень-
вересень 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
господарства, 
відділ 
муніципальної 
поліції та 
правопорядку, 
управління 
економіки і 
підприємництва 

2.5 Організація роботи щодо розмежування 
земель державної і комунальної 
власності 

З метою підготовки роботи по розмежування 
земель державної та комунальної власності 
заплановано у 2013 році провести 
інвентаризацію земель. 
 

Департамент 
міського 
господарства, 
відділ 
землекористуван
ня 

перше 
півріччя  

2.6 Контроль за дотриманням законодавства 
в частині функціонального використання 
земель міста та відповідністю розмірів 
плати за землю  

Відділом землекористування направляються 
листи набувачам нерухомого майна за підписом 
міського голови, щодо оформлення належного 
землекористування. 
Комунальним підприємством «АПБ» 
виготовляються інформаційні довідки де у 
вартості 1 кв.м. враховується коефіцієнт 
функціонального використання (даний 
коефіцієнт застосовується на підставі первинних 
документів поданих до заяви на виготовлення 
довідок).  

Департамент 
міського 
господарства, 
відділ 
землекористуван
ня  

на протязі 
року 

3. Податок на прибуток підприємств 
комунальної власності 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
3.1 Встановлення вартості послуг 

комунальних підприємств до економічно 
обґрунтованого рівня в межах граничної 
рентабельності  

За січень-вересень 2012р. управлінням 
економіки підготовлено 2 рішення виконкому 
міської ради, щодо встановлення вартості 
платних послуг (тарифів) підприємств 
комунальної власності, бюджетних установ до 
економічно обґрунтованого рівня, зокрема:  
-рішення від 03.02.12 №32 «Про вартість послуг 
з технічного обслуговування котелень закладів 
освіти, охорони здоров’я та культури»; - 
рішення від 18.04.2012р. №113 «Про тарифи на 
платні медичні послуги, що надаються 
Ужгородською міською поліклінікою».  
В управління економіки знаходяться на розгляді 
тарифи на послуги з утримання будинків та 
прибудинкових територій для КП ЖРЕР №1, КП 
ЖРЕР №4,  КП ЖРЕР №5, ТОВ «ОІР сервіс», 
ТОВ «Підзамок» 

Управління 
економіки і 
підприємництва, 
комунальні 
підприємства 

на протязі 
року 

3.2 Проведення документальних перевірок 
суб’єктів господарювання, які 
декларують відсутність прибутків на 
протязі ряду звітних періодів 

На засіданні бюджетної комісії розглянуто 
фінансово-господарський стан восьми 
комунальних підприємств. За результатами 
розгляду на чергову сесію міської ради 
виноситься питання ліквідації КП «Уж-тепло». 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою) 

на протязі 
року 

3.3 Посилення контролю за виконанням 
фінансових планів та платіжної 
дисципліни комунальних підприємств. 
Доведення підприємствам комунальної 
власності нормативів фінансово-

Департаментом міського господарства 
підготовлено інформацію про фінансово-
господарську діяльність комунальних 
підприємств міста для розгляду на бюджетній 
комісії ради . Враховуючи незадовільний стан 

Департамент 
міського 
господарства, 
керівники 
комунальних 

на протязі 
року 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
економічних показників господарської 
діяльності 

роботи та низьку фінансову спроможність КП 
«Стадіон «Авангард», КП «Аптека», КП «Румб», 
КП «Міськсвітло» рішенням сесії міської ради  
прийнято рішення про ліквідацію вищезгаданих 
підприємств. 

підприємств 

3.4 Активізація роботи з ліквідації 
заборгованості за послуги комунальних 
підприємств 

Департаментом міського господарства ведеться 
аналіз господарської діяльності комунальних 
підприємств. Погашення боргів комунальними 
підприємствами КП КШЕП, КП «Агромікс», КП 
«Уж-Світло», КП Уж-енергія»  залежить від 
погашення кредиторської бюджетної 
заборгованості департаментом. 

Департамент 
міського 
господарства, 
керівники 
комунальних 
підприємств 

на протязі 
року 

4. Орендна плата за майно 
комунальної власності 

   

4.1 Проведення інвентаризації договорів 
оренди майна комунальної власності з 
метою підвищення ефективності його 
використання, забезпечення своєчасного 
перерахування до бюджету орендної 
плати, перегляд доцільності надання 
пільг з орендної плати 

Департаментом міського господарства 
направлено 116 листів-повідомлень стосовно 
проведення незалежної оцінки об’єктів оренди 
комунального майна. На етапі проведення нової 
оцінки знаходяться 32 об’єкти оренди. По 14 
об’єктах здійснена оцінка. Укладено 5 
додаткових угод до договорів оренди 
нежитлових приміщень. Заборгованість станом 
на 01.10.12 складає 1680,8 тис.грн.  
 

Департамент 
міського 
господарства 
 

до 2 квітня  
 

4.2 Оптимізація ставок орендної плати за 
майно комунальної власності до 
ринкового рівня 

Департаментом міського господарства 
проведено перегляд 10 договорів оренди 
об’єктів комунальної власності в частині 

Департамент 
міського 
господарства 

перше 
півріччя 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
орендної плати.  

4.3 Посилення претензійно-позовної роботи 
щодо погашення простроченої 
заборгованості орендної плати за майно 
комунальної власності 

Департаментом міського господарства надіслано 
48 претензій щодо погашення орендної плати за 
комунальне майно на загальну суму 801,0 тис. 
грн., подано позовних заяв на суму 345,7 тис 
грн., з низ задоволено 7 позовів на суму 195,8 
тис.грн. з яких добровільно сплачено 39,7 
тис.грн. 

Департамент 
міського 
господарства 

на протязі 
року 

5. Інші доходи бюджету    
5.1 Забезпечення контролю за виконанням 

умов договорів купівлі - продажу землі 
та майна комунальної власності, 
своєчасним та у повному обсязі 
надходженням коштів до бюджету 
розвитку міста  

Згідно інформації Департаменту міського 
господарства, умови договорів купівлі-продажу 
виконуються і кошти від відчудження майна 
комунальної власності надходять до бюджету 
своєчасно та в повному обсязі. 

Департамент 
міського 
господарства 
 

на протязі 
року 

5.2 Залучення до оподаткування СПД 
збором за провадження торгівельної 
діяльності із придбанням 
короткотермінового патенту на ярмарках 
та інших масових заходах  

За даними ДПІ у м.Ужгороді, протягом звітного 
періоду одержано 4 короткотермінових патенти  
на провадження торгівельної діяльності. 
 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
управління 
економіки і 
підприємництва  

на протязі 
року 

5.3 Виявлення СПД-фізичних осіб, які 
здійснюють діяльність, а також торгівлю 
на ринках міста без сплати єдиного 
податку 

В продовж звітного періоду міськвиконкомом 
заслухано інформацію 4-х керівників про 
фінансово-господарську діяльність ринків і 
сплату єдиного податку СПД – торгуючими на 
ринках., а саме: 
 - ПП Рожко Л.Л. (вул. Бородіна,4а); 
- ПП Грицик В.В. (вул. Бородіна,16); 

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
управління 
економіки і 
підприємництва 

на протязі 
року 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
- ПП БровдіЛ.М. (пл.Петефі, б/н); 
- ТОВ «ІМІК» (вул.Дворжака,46,а).                        
ДПІ проводилась роз’яснювальна робота з СПД 
–фізичними особами, які здійснюють діяльність 
на території ринків, щодо переходу на сплату 
єдиного податку в результаті залучено до сплати 
єдиного податку 491 СПД-фізичних осіб.  

5.4 Забезпечення активізації роботи щодо 
укладання договорів на сервітутне 
користування земельними ділянками, які 
є в розпорядженні міської ради 

В звітному періоді укладено 14-ть договорів на 
сервітутне користування земельними ділянками, 
які є в розпорядження міської ради. В бюджет 
міста надійшло 4,1 тис. грн. 

Департамент 
міського 
господарства, 
відділ 
землекористуван- 
ня 
 

на протязі 
року 

5.5 Розміщення тимчасово вільних коштів 
бюджету міста на депозитних рахунках 
банків згідно діючого законодавства 

Фінансовим управлінням, відповідно до діючого 
законодавства, розміщено на депозитному 
рахунку в ПАТ АБ «Укргазбанк» тимчасово 
вільні бюджетні кошти в сумі 3500,0 тис.грн., 
ПАТ «Ощадбанк» 700,0 тис. грн. За 9 місяців 
отримано відсотків від розміщення коштів 136,0 
тис. грн. 

Фінансове 
управління 

на протязі 
року 

5.6 Проведення спільно з КП "БТІ 
м.Ужгорода" роботи щодо встановлення 
обліку об'єктів житлової нерухомості та 
бази оподаткування (житлової площі), з 
яких буде обчислюватися сума податку 
на нерухоме майно, відмінне від 

КП «БТІ м. Ужгорода» надано ДПІ у м. 
Ужгороді інформацію щодо власників 
нерухомого майна  на території м. Ужгород в 
повному обсязі. 

Департамент 
міського 
господарства,  
 

до 1 травня 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
земельної ділянки 

5.7 Проведення аналізу тенденцій , щодо 
наповнення дохідної частини бюджету 
міста та вжиття заходів щодо 
забезпечення їх відповідності 
показникам соціально-економічного 
розвитку міста 

Фінансовим управлінням проводиться 
щоденний моніторинг та щомісячний аналіз 
фактичного виконання показників дохідної 
частини бюджету міста в динаміці з 
попередніми періодами, визначається відносні 
та абсолютні відхилення від планових 
розрахунків, встановлюються причини, та 
виносяться пропозиції стосовно їхнього 
усунення. 
 

Фінансове 
управління, 
управління 
економіки і 
підприємництва, 
ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
 

протягом 
року 

5.8 Проведення перегляду рішень міської 
ради в частині доцільності надання пільг 
зі сплати до бюджету міста податків і 
зборів (обов’язкових платежів) 

Рішенням ХІ сесії Ужгородської міської ради УІ 
скликання від 09.12.11 №369 "Про надання 
пільг" звільнено від сплати земельного податку  
в 2012 році КП "ВУВКГ міста Ужгорода" . 
Орієнтовна сума сума наданої пільги -169,2 
тис.грн. Рішенням ХІУ сесії міської ради УІ 
скликання від 21.09.2012 № 613 надано пільгу 
ЗОКП «Міжнародний аеропорт Ужгород» по 
сплаті податку за землю в четвертому кварталі 
поточного року в сум1 11,0 тис.грн. Інших пільг 
по сплаті податків і зборів міською радою не 
надавалось. 
 

Фінансове 
управління, 
департамент 
міського 
господарства 
 

до 2 квітня 

5.9 Активізація роботи, в тому числі 
претензійно-позовної, зі скорочення 
податкового боргу по зобов’язаннях 

Внаслідок проведення ДПІ у м.Ужгороді 
претензійно-позовної роботи з ліквідації 
заборгованості зі сплати податків і зборів  

ДПІ у м.Ужгороді 
(за згодою), 
фінансове 
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№ 
з/п 

Зміст заходу Хід виконання заходів Виконавець 
Термін 

виконання 
перед бюджетом міста. Проведення 
аналізу причин несвоєчасності сплати 
податків і зборів суб’єктами 
господарювання та застосування заходів 
адміністративного впливу до боржників 

прийнято 47 постанов про задоволення позовних 
вимог на суму 179,6 тис.грн., щодо сплати 
фізичними особами-підприємцями податків до 
місцевого бюджету. 
В результаті іншої претензійної роботи 
податковий борг, по зобов’язаннях перед 
бюджетом міста, зменшився порівняно з 
початком року на 796,3 тис.грн. і на кінець 
звітного періоду становив 3370,4 тис.грн. 
 

управління, 
комісія з питань 
забезпечення 
своєчасності 
повноти сплати 
податків та 
погашення 
заборгованості із 
зарплати, 
стипендій та 
інших соціальних 
виплат,  

5.10 Встановлення вартості платних послуг 
бюджетних установ на рівні собівартості 
та недопущення компенсації зазначених 
послуг коштами бюджету міста 

Вартість платних послуг міської поліклініки 
затверджені рішенням виконкому від 18.04.2012 
року № 113 «Про тарифи на платні медичні 
послуги, що надаються Ужгородською міською 
поліклінікою». 

Управління 
освіти, відділ 
охорони здоров’я, 
управління у 
справах 
культури, спорту, 
сім’ї та молоді  

на протязі 
року 

 
 
 
 

 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління             С.Король 

 
 



      
 

Інформація про виконання заходів, 
щодо економного та раціонального використання коштів  бюджету м. Ужгорода за 9 місяців  2012 року 

 

№ 
з/п 

Зміст заходу 

Виконавець 
Термін 

виконання 
Наслідки проведеної роботи 

Сума 
економії 
коштів 

(тис. грн.) 

1. 

Посилити контроль за 
правильністю складання 
кошторисів бюджетних 
установ, недопущення 
планування зайвих асигнувань 
в кошторисах сум, не 
підтверджених розрахунками 
та економічними 
обгрунтуваннями 

Управління освіти; відділ 
охорони здоров’я; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді ; управління праці 
та соціального захисту 
населення; фінансове 
управління 

До 2 квітня 
Кошториси бюджетних установ 
складено відповідно до вимог 
діючого законодавства.  

 

2. Не приймати рішення щодо 
збільшення чисельності 
працівників бюджетних 
установ, крім випадків 
утворення нових закладів, 
установ , відділень за 
погодженням з фінансовим 
управлінням 

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва; фінансове 
управління 

Постійно 
протягом 
року 

Чисельність штатних одиниць 
протягом 9 місяців збільшилась 
всього на 203,2 , в т.ч.: в галузі 
„Органи місцевого 
самоврядування” в  
зв’язку із введенням 2 од. у 
новостворений Офіс з видачі 
документів дозвільного характеру 
відповідно до рішення ХІІ сесії УІ 
скликання Ужг. міськради від 24 
лютого 2012 р. №440; в галузі 
„Освіта” збільшилась на 191,2 
ставки у зв’язку із запровадженням 
з 1 вересня 2012 р. нових Типових 
штатних нормативів 

 



загальноосвітніх закладів згідно з 
наказом Міністерства освіти і 
науки України від 06.12.10 р. 
№1205 "Про затвердження 
Типових штатних нормативів 
загальноосвітніх навчальних 
закладів", з них на 5,7 ставки в 
зв’язку з  відкриттям одної 
додаткової дошкільної групи в 
НВК „Горяни” згідно рішення 
виконавчого комітету 
Ужгородської міської ради № 247 
від 06.07.2011 р. та наказу 
Управління освіти від 26.01.2012 
№ 21.На виконання нових 
соціальних ініціатив Президента 
України центру соціальних служб 
для молоді збільшено штатну 
чисельність на 10 одиниць.   В 
цілому по бюджету збільшено 
штатну чисельність на 172,45 
одиниць.  

3. Здійснити заходи щодо 
упорядкування мережі 
бюджетних установ з метою її 
оптимізації, враховуючи 
демографічні тенденції, 
наявності фінансових ресурсів 
та необхідності поліпшення 
надання соціальних послуг 
населенню 

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва; фінансове 
управління 

Постійно 
протягом 
року 

Станом на 01.10.12 по галузі 
„Охорона здоров’я” скорочено 
22,75 штатних одиниць. По галузі 
„Фізкультура і спорт”  скорочено 8 
штатних одиниць по ДЮСШ № 1. 
Наказом Ужг. центральної міської 
клінічної лікарні від 30.05.12 р. 
№33-о скорочено 6  стаціонарних 
ліжок.  

338,7 



4. Здійснювати фінансування не 
першочергових видатків та 
видатків капітального 
характеру за умови 
стовідсоткового забезпечення 
потреби в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних 
установ відповідно до 
встановлених законодавством 
України умов та розмірів, на 
проведення розрахунків за 
спожиті енергоносії , що 
споживаються бюджетними 
установами та на забезпечення 
інших захищених статей 
видатків 

Фінансове управління Постійно 
протягом 
року 

Протягом 9 місяців проводилось 
фінансування в основному 
захищених статей бюджету, що 
становить 97,8 % від загальної 
суми видатків. Фінансування не 
першочергових видатків 
проводилось лише при 
необхідності. 

 

5. Визначити пріоритетні 
напрями фінансування 
видатків із міського бюджету 
та не допускати взяття 
зобов’язань розпорядниками 
коштів за незахищеними 
статтями при відсутності 
наявних фінансових ресурсів  

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва; фінансове 
управління 

Постійно 
протягом 
року 

Взяття зобов’язань 
розпорядниками коштів за 
незахищеними статтями бюджету 
проводиться лише на вкрай 
необхідні видатки. 

 

6. Забезпечити режим жорсткої 
економії використання 
енергоносіїв, скорочення 
видатків на транспортні 
послуги і зв’язок 

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 

Постійно 
протягом 
року 

Протягом 9 місяців проводився  
контроль за використанням 
енергоносіїв. Наявна економія 
бюджетних призначень буде 
використана для оплати за 
енергоносії в наступних періодах. 

 



управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва; фінансове 
управління 

В період зимових канікул 
фінансовим управлінням 
проводилися перевірки дотримання 
пониженого температурного 
режиму установами освіти, які 
користуються автономним 
опаленням , відповідно до 
доручення міського голови №1 від 
04.01.12.    

7. Здійснювати контроль  за 
використанням коштів 
отриманих у вигляді 
міжбюджетного трансферту  
на лікування  хворих 
Ужгородського району 

Відділ  охорони здоров’я Протягом 
року 

Проводиться контроль за 
використанням коштів трансферту 
на 2012 рік в сумі 7 600,0 тис. грн., 
шляхом отримання інформації від 
розпорядників нижчого рівня. 
Станом на 01.10.12 з них 
використано  5 173,5 тис. грн. 

 

8. Виділення додаткових коштів 
з бюджету міста, за 
зверненнями головних 
розпорядників, проводити за 
умови перевірки їх доцільності 
та обгрунтування 

Фінансове управління Протягом 
року 

Виділення додаткових коштів 
проводилося за обґрунтованим 
поданням головного розпорядника 
відділу охорони здоров’я. Кошти в 
сумі 270,0 тис. грн. виділено на 
оплату за продукти харчування 
Ужгородській міській дитячій 
лікарні, відповідно до Подання 
прокуратури м. Ужгорода від 
27.12.11 № 5624 вих.11 та 
направлено вільний залишок 
коштів в сумі 1294,7 тис. грн. на 
оплату енергоносіїв 
загальноосвітнім школам 
відповідно до рішення ХІІІ сесії 
міської ради УІ скликання від 
20.07.12 № 554 

 



9. Проводити контроль за 
цільовим використанням 
коштів по бюджетних 
програмах  
 

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва 

Протягом 
року 

Головними розпорядниками 
проводиться контроль за цільовим 
використанням коштів по 
бюджетних програмах та подається 
щомісячна звітність про 
використання коштів у фінансове 
управління. 
 

 

10. Проводити внутрішній 
контроль та аудит  для 
забезпечення дотримання 
законності та ефективності 
використання бюджетних 
коштів, запобігання фактам 
незаконного, неефективного та 
нерезультативного 
використання бюджетних 
коштів  

Виконком; управління 
освіти; відділ охорони 
здоров’я; управління праці 
та соціального захисту 
населення; департамент 
міського господарства; 
управління у справах 
культури, спорту, сім’ї та 
молоді; відділ капітального 
будівництва; фінансове 
управління 

Протягом 
року 

За інформацією головних 
розпорядників, проводиться 
контроль за використанням 
бюджетних коштів, особами 
визначеними відповідальними за 
внутрішній фінансовий контроль. 

 

11. Проведення аудиту і ревізій 
правильності, ефективності та 
раціональності використання 
призначень, передбачених в 
бюджеті міста на 2012 рік 
розпорядниками коштів 

Фінансове управління Протягом 
року 

        Протягом січня-вересня 2012 
року фінансовим управлінням 
проведено одинадцять перевірок 
кошторисної документації, зокрема 
в: ДЮСШ №1 м.Ужгорода, в ліцеї 
„Лідер”, в гімназії м.Ужгорода та в 
НВК „Гармонія”, НВК „Веселка”, 
НВК „Престиж”, НВК „Первоцвіт”, 
НВК „Ялинка”, Ужгородській 
МДКЛ, Ужгородському МПЦ, 
Ужгородській ЦМКЛ,АНВК та 
ЗОШ № 5. Перевірками по 

 



закладах освіти встановлено 
завищення потреби у фінансуванні 
в загальній    сумі 197,9 грн. Разом 
з тим, перевірками встановлено, 
що установами неодотримано 
фінансування на здійснення 
обов’язкових виплат із заробітної 
плати та оплату енергоносіїв і 
комунальних послуг. Отже, кошти  
в загальній сумі 197,9 грн. будуть 
використані установами для 
здійснення обов’язкових виплат із 
заробітної плати та оплати 
енергоносіїв і комунальних послуг. 
По закладах охорони здоров’я 
встановлено невідповідність 
договорів вимогам Господарського 
кодексу та завищення планування 
потреби по окремих 
найменуваннях в сумі 59,3 тис. 
грн., та закладання потреби по 
завищених цінах в сумі 19,2 
тис.грн.        
 

 
 
 
Заступник міського голови, 
начальник фінансового управління          С.Король 
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