
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

 V сесія    VIІI   скликання 
(позачергове засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15 квітня 2021 року                    Ужгород                                 № 183 

 

 

Про звернення депутатів  

Ужгородської міської ради                      

 

 

 Керуючись частиною 1 статті 59 та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», 

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Підтримати текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VIІI 

скликання до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної Ради України 

щодо збільшення відсотку зарахування ПДФО до бюджетів територіальних 

громад обласних центрів (додається). 

2. Рішення направити до Прем’єр-міністра України та Голови Верховної 

Ради України. 

3. Рішення оприлюднити на офіційному сайті Ужгородської міської ради. 

 

 

 

Міський голова                                                                      Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прем’єр-міністру України 

Денису ШМИГАЛЮ 

вул. Михайла Грушевського, 12/2, 

м. Київ, 01008 

Голові Верховної Ради України 

Дмитру РАЗУМКОВУ 

вул. Михайла Грушевського, 5, 

м. Київ, 01008 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

 

депутатів Ужгородської міської ради VІІІ скликання щодо збільшення 

відсотку зарахування ПДФО до бюджетів територіальних громад обласних 

центрів 

 

Ми, депутати Ужгородської міської ради, звертаємося з проханням 

розглянути питання збільшення відсотку зарахування ПДФО до бюджетів 

територіальних громад обласних центрів. 

Під час процесів децентралізації, внаслідок прийнятих протягом 2014 - 

2020 років змін до Бюджетного кодексу в частині реформування міжбюджетних 

трансфертів, джерел доходів та переліку видатків, обсяг фінансових ресурсів 

територіальних громад обласних центрів зростав. Разом з тим значно 

збільшувалось і видаткове навантаження на бюджети місцевого 

самоврядування. Державною владою делеговано територіальним громадам 

обласних центрів ряд повноважень без належного виділення фінансового 

ресурсу, зокрема: 

• фінансування закладів професійно-технічної освіти (далі ПТО) з 2016 

року з бюджетів міст обласних центрів. Таким чином, з міського бюджету 

за період 2016-2021 років на ПТО виділено коштів в сумі 231,6 млн. грн., 

в тому числі в : 2016 – 25,5  млн. грн.; 2017 – 39,5 млн грн.; 2018 – 37,1 

млн. грн.; 2019 - 37,7 млн. грн.; 2020 – 41,5 млн. грн.; 2021 - 50,3 млн. грн. 

Станом на 2021 рік майно ПТО залишається в державній власності. Також 

відсутній механізм компенсації коштів для підготовки кадрів на умовах 

регіонального замовлення для потреб усієї області. Кількість іногородніх 

учнів складає біля 70%; 

• фінансування компенсаційних виплат перевізникам за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян на автомобільному транспорті, 

встановлений державою. Витрати бюджету міста в 2016-2021 роках 

склали в сумі 94,7 млн. грн., в тому числі у 2016 – 13,2 млн. грн., у 2017 – 

22,7 млн. грн., у 2018 – 14,9 млн. грн., у 2019  – 16,1 млн. грн., у 2020 – 



19,8 млн. грн., у 2021 році – 8,0 млн. грн. Незабезпечена потреба в коштах 

на 2021 рік складає 8,0 млн. грн.; 

• фінансування витрат за надані державою пільги окремим категоріям 

громадян з послуг зв’язку; 

• надання дотації комунальним підприємствам на покриття збитків, які 

виникають через несвоєчасне затвердження тарифів на державному рівні. 

Окрім цього, щорічно погіршується фінансовий стан бюджету міста через 

недофінансування потреби освітньої субвенції в межах 15-20%. У зв'язку з цим 

з бюджету міста для виплати заробітної плати педагогічним працівникам згідно 

з потребою в 2018-2021 роках виділено 133.1 млн.грн. в тому числі: 2018 р.- 

25.8 млн.грн.; 2019 р — 22,1 млн.грн.; 2020 р. - 31.1 млн.грн.; 2021- 54.1 

млн.грн. 

Внаслідок адміністративно-територіальної реформи на законодавчому 

рівні з 2021 року на фінансування з бюджету Ужгородської міської 

територіальної громади передано комунально некомерційне підприємство 

"Ужгородська районна клінічна лікарня Ужгородської районної ради 

Закарпатської області". Обсяг бюджетних призначень на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг зазначеного медичного закладу на 2021 рік склав 2,4 млн. 

грн. 

Разом з тим, протягом 2015-2020 років в умовах щорічного 

недофінансування відбулося: 

• скасування доходів бюджетів місцевого самоврядування від пайової 

участі на розвиток інфраструктури замовників. Надходження внесків 

склали  48,5 млн. грн. , в т.ч. 2015 рік – 2,1 млн.грн., 2016 рік – 3,1 

млн.грн., 2017 рік – 7,2 млн.грн., 2018 рік – 6,9 млн.грн., 2019 рік – 12,5 

млн.грн., 2020 рік – 16,7 млн.грн.; 

• зменшення відсотку зарахувань податку на доходи фізичних осіб до 

бюджетів міст обласного підпорядкування з 75% до 60%. Сума втрат 

склала 688,5 млн. грн., в т.ч. за 2015 рік 48,3 млн.грн., 2016 рік -  73,0 

млн.грн., 2017 рік – 104,5 млн.грн., 2018 рік – 131,1 млн.грн., 2019 рік – 

156,1 млн.грн., 2020 рік – 175,5 млн.грн.; 

• щорічне зростання обсягу реверсної дотації (на 2016р.-28,4 млн. 

грн., 2017р.-32,7 млн. грн., 2018р.-52,7 млн. грн., 2019р.-77,9 млн. грн., 

2020 р.- 95,5 млн. грн., 2021р. -110,5 млн. грн). 

Окрім цього, у 2020 році бюджет міста недоотримав понад 80 млн. грн. 

через надання державою та міською радою податкових пільг у зв’язку із 

карантинними обмеженнями, які стримували підприємницьку та господарську 

діяльність. З бюджету м. Ужгород на боротьбу з пандемією виділено 17,3 млн. 

грн., з них у:  в 2020 році -16,8 млн. грн.;2021 – 0,5 млн. грн. 

В результаті адміністративно - територіальної реформи фінансову 

стабільність і незалежність отримали бюджети сільських громад та громади 

міст районного значення, адже кошти, які надходили в районні бюджети тепер 

спрямовуються безпосередньо до бюджетів таких громад. 



На сьогоднішній день для бюджетів громад міст обласних центрів 

державою не передбачено жодних додаткових дохідних джерел тоді як виникає 

нагальна потреба на законодавчому рівні провести перерозподіл коштів між 

державним і місцевим рівнем, що дозволить зберегти фінансову стабільність 

місцевого самоврядування для ефективного здійснення делегованих та власних 

повноважень. 

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 142 Конституції України, 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетного кодексу, 

з метою компенсації втрат бюджетів територіальних громад, які виникли у 

зв’язку із передачею місцевому самоврядуванню делегованих повноважень, 

звертаємося з проханням посприяти в покращенні фінансової спроможності 

територіальних громад міст обласного значення, шляхом внесення відповідних 

змін до Бюджетного кодексу України в частині збільшення нормативу 

зарахувань до їх бюджетів податку на доходи фізичних осіб із 60% до 80%. 

 
 
 

З повагою  

Депутати Ужгородської міської ради  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Схвалено 

рішенням V сесії Ужгородської міської ради 

VIII скликання від 15.04.2021 р. № 183. 


