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Проект 

 



можно купить  Оцінка доходів бюджету міста на 2019 рік  

          В основу формування проекту бюджету міста 

Ужгород на 2019 рік покладено вимоги положень 

Конституції України, Податкового кодексу України, 

Бюджетного кодексу України, інших законодавчих 

актів, що стосуються місцевих бюджетів та 

міжбюджетних відносин, а також Закону України „Про 

Державний бюджет України на 2019 рік” та договорів 

про передачу коштів медичної субвенції з державного 

бюджету на надання послуг з охорони здоров’я 

населення м. Чоп та ОТГ с. Баранинці, кредитного 

договору з міжнародною фінансовою організацією 

“Північна екологічна фінансова корпорація”. 



можно купить  

          Обсяг доходів бюджету міста на 2019 рік 

прогнозується в сумі  1 456 989,3 тис. грн. із них: 

           - загального фонду – 912 738,0 тис. грн.; 

           - спеціального фонду – 39 733,1 тис. грн.; 

           - трансфертів – 504 518,2 тис. грн.  



можно купить  
Динаміка дохідної частини бюджету 

м.Ужгород на 2018-2019 роки (тис. грн.)  

     



можно купить  
     

За прогнозними розрахунками обсяг податків, зборів та інших 
платежів бюджету міста на 2019 рік складе 952 471,1тис.грн., що у 

порівнянні з очікуваними надходженнями 2018 року, більше на 
74 274,3тис.грн., або на 8,5%, в тому числі: 

- по загальному фонду –  більше на 96 397,4тис.грн., або на 

11,8%; 
- по спеціальному фонду – менше на 22 123,1тис.грн., або на 

35,8%. 
 



можно купить  
Структура прогнозних надходжень податків, зборів 

(питома вага) загального фонду бюджету м. Ужгород 

на 2019 рік  

     



можно купить  
Динаміка надходжень податку на доходи 

фізичних осіб до бюджету м. Ужгород (тис. грн.)  
     



можно купить  
Структура та питома вага надходжень місцевих 

податків і зборів до бюджету м.Ужгород  

на 2019 рік  

     

ЄДИНИЙ ПОДАТОК 
134 000,0 тис. грн. 

(62,5%) 

ТУРИСТИЧНИЙ ЗБІР 
490,0 тис. грн. (0,2%) 

ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ 
57 200,0тис. грн. 

 

ПОДАТОК НА МАЙНО 
79 925,0 тис. грн. (37,3%) 

 

ТРАНСПОРТНИЙ 
ПОДАТОК 

785,0 тис. грн. 
ПОДАТОК НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО, 
ВІДМІННЕ ВІД 

ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ 

21 940,0 тис. грн. 

 

МІСЦЕВІ ПОДАТКИ І ЗБОРИ  
214 415,0 тис. грн. 

Земельний податок 
30 400,0 тис. грн. 

 

 

Орендна плата 
26 800,0 тис. грн. 

 

З юридичних осіб 
23 300,0 тис. грн. 

 

З фізичних осіб 
110 700 тис. грн. 

 



можно купить  
Надходження єдиного податку до бюджету 

м.Ужгород на 2019 рік (тис. грн.)  

     



можно купить  
Динаміка надходжень плати за землю до 

бюджету м. Ужгород (тис. грн.)  
     



можно купить  
Структура надходжень акцизного податку 

до бюджету м. Ужгород в 2019 р.   
•     

Акцизний податок 

з реалізації 

роздрібної торгівлі 

підакцизних 

товарів;

35 0000 тис.грн.; 

51,6%

Акцизний податок 

з вироблених в 

Україні 

підакцизних 

товарів (пальне);

6 600тис.грн.; 

9,7%

Акцизний податок 

з ввезених на 

митну територію 

України 

підакцизних 

товарів (пальне) ; 

26 200 тис.грн.; 

38,7%



можно купить  
Структура спеціального фонду бюджету 

м.Ужгород на 2019 рік (тис. грн.)  

 Власні  надходження 
бюджетних  установ 

Екологічний  податок 

 Бюджет розвитку (кошти 
пайової  участі  у розвитку 
інфраструктури населеного  

пункту) 

Цільовий  фонд  
соціально-економічного  

розвитку міста  

• 35 375,1 

• 228,0 

• 4 000,0 

• 130,0 

3
9

 7
3

3
,1

 



можно купить  
Мінімальна зарплата та розмір посадового окладу 

(тарифної ставки) працівника І тарифного розряду в 

Україні з 2017 по 2019 рр.  (грн.) 

•     



можно купить  
Прожитковий мінімум в Україні по соціальним 

та демографічним групам у 2019 році (грн.)  

•     



можно купить  
Структура спеціального фонду бюджету            

м. Ужгород на 2019 рік (тис. грн.,%)  
•     



можно купить  
Обсяг видатків загального фонду бюджету       

м. Ужгород за 2018 - 2019 рр. (тис.грн.)  

•     

1 288 559,7 1 332 624,8 



можно купить  
Структура видатків загального фонду по 

галузях бюджету м. Ужгород на 2019 рік                        

(1 332 624,8 тис.грн.) 

•     



можно купить  
Динаміка видатків бюджету м. Ужгород            

за 2017 – 2019 рр. (млн. грн.)  

•     



можно купить  
Профіцит (дефіцит) бюджету м. Ужгород            

на 2019 рік 
•     Загальний фонд 

міського бюджету 
планується з 

профіцитом у сумі 
84 631,4 тис. грн. 

Спеціальний фонд 
міського бюджету 

планується  з 
дефіцитом у сумі  
95 201,4 тис. грн 



можно купить  
Фонд оплати праці працівників бюджетної сфери 

м. Ужгород у 2018-2019 рр. 
•     



можно купить  



можно купить  
Структура видатків спеціального фонду 

по галузях бюджету м. Ужгород               
на 2019 рік (грн., %) 



можно купить  
Структура видатків спеціального фонду по галузях 

бюджету м. Ужгород  (без власних надходжень 

бюджетних установ) на 2019 рік (грн.,%) 

1 900 000; 2% 
2 983 600; 3% 

1 930 000; 2% 

350 000; 1% 

81 597 800; 92% 

228 000; 0% 

Державне управління  

Освіта 

Охорона здоров'я 

Соціальний захист 

Культура і мистецтво 

Фізична культура і спорт 

Житлово комунальне 

господарство 

Економічна діяльність 

Охорона навколишнього 

природного середовища 



можно купить  

на оплату праці та нарахування на неї в сумі                  
8 318,5 тис. грн. 

на оплату комунальних послуг та енергоносіїв у 
сумі 1 296,9 тис. грн. 

на харчування в сумі 19 686,4 тис. грн. 

 

на медикаменти в сумі  823,7 тис. грн. 

на проведення капітальних видатків у сумі              
1 158,5 тис. грн. 

    інші  поточні  видатки  в  сумі  25 759,7 тис.грн. 

Спеціальний фонд бюджету м. Ужгород  
(власні надходження бюджетних установ) 

на 2019 рік 



можно купить  

ДЯКУЄМО 

 

ЗА УВАГУ 


