
 
 

УЖГОРОДСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

 
08.07.2019 Ужгород                                       № 296

   

   

 

Про формування показників 

бюджету міста на 2020-2022 роки 

 

 Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 75 Бюджетного кодексу України, з метою формування 

прогнозних показників бюджету міста на 2020-2022 роки: 

1. Управлінню економічного розвитку міста (Логвінов П.В.): 

- забезпечити розробку прогнозних показників соціально-економічного 

розвитку міста, що закладаються в основу проекту міського бюджету на 

плановий і наступні два бюджетні періоди (2020-2022 роки); 

- надати прогнозні показники для розрахунку надходжень податку на 

доходи фізичних осіб згідно з формою 1. 

2. Департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) забезпечити 

проведення прогнозних розрахунків надходжень до бюджету міста на 2020-

2022  роки, а саме: 

 - коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності, 

згідно з формою 2; 

 - плати за оренду майна, що знаходиться у комунальній власності, згідно 

з формою 3; 

 - орендної плати за землю згідно з формою 4; 

 - податку на прибуток підприємств комунальної власності згідно з 

формою 5; 

 - частини чистого прибутку підприємств комунальної власності міста 

згідно з формою 6; 

 - плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для 

розміщення рекламних засобів згідно з формою 7; 

 - компенсації за втрату житлового фонду при переведенні житлових 

приміщень у нежитлові згідно з формою 8. 

3. Департаменту міського господарства (Бабидорич В.І.) спільно з 

відділом землекористування (Чепкий О.О.) провести прогнозні розрахунки 

надходжень коштів до бюджету міста на 2020-2022 роки від продажу землі 

згідно з формою  9. 



4. Управлінню містобудування та архітектури (Боршовський О.І.) 

забезпечити проведення прогнозного розрахунку надходжень коштів пайової 

участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури міста на 2020-2022 

роки згідно з формою 10.  

5. Відділу транспорту, державних закупівель та зв’язку (Бобик П. І.) 

забезпечити проведення прогнозного розрахунку збору за місця для паркування 

транспортних засобів до бюджету міста на 2020-2022  роки згідно з формою 11. 

6. Управлінню муніципальної варти (Станко Ю.Ю.) спільно з відділом 

запобігання і протидії корупції та взаємодії з правоохоронними органами 

(Штефуца В.О.) провести прогнозні розрахунки надходжень адміністративних 

штрафів до бюджету міста на 2020-2022 роки згідно з формою 12. 

7. Управлінню державного архітектурно-будівельного контролю       

(Зотова О.С.) надати прогнозний розрахунок надходжень штрафів за 

правопорушення у сфері містобудівної діяльності до бюджету міста на 2020-

2022 роки згідно з формою 13. 

8. Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців (Горохова О.К.) надати прогнозний розрахунок надходжень 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань згідно з формою 14. 

9. Рекомендувати Головному управлінню ДФС у Закарпатській області 

(Петріченко О.О.) з метою належного планування дохідної частини бюджету 

міста провести прогнозні розрахунки надходжень на 2020-2022 рр., а саме:   

- податку на прибуток підприємств комунальної власності (форма 15); 

- частини чистого прибутку комунальних підприємств міста (форма 16); 

- єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва - юридичних 

(форма 17) та фізичних осіб (форма 18); 

- орендної плати за землю (форма 19); 

- земельного податку (форма 20); 

- податку на доходи фізичних осіб (форма 21); 

- туристичного збору (форма 22);  

- екологічного податку (форма 23); 

- транспортного податку (форма 24); 

- податку на нерухоме майно (форма 25); 

- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (форма 26). 

10. Рекомендувати Головному управлінню державної міграційної служби 

у Закарпатській області (Михайлишин І.В.) з метою належного планування 

дохідної частини бюджету міста провести прогнозні розрахунки надходжень 

від адміністративних послуг з оформлення та обміну документів у сфері 

міграції на 2020 р. згідно з формою 27. 

11. Структурним підрозділам міської ради для планування видатків, 

фінансування яких здійснюється з міського бюджету відповідно до Програм, 

затверджених міською радою, термін дії яких завершується  у 2019 році та 

фінансування яких планується на 2020-2022 роки, до 23 серпня 2019 року 



розробити і внести на розгляд виконавчого комітету проекти таких Програм 

для  подальшого внесення на розгляд сесії міської ради. 

12. Головним розпорядникам бюджетних коштів: 

- провести прогнозні розрахунки власних надходжень на 2020-2022 роки 

згідно з формою 28; 

- провести оптимізацію витрат шляхом виключення непріоритетних та  

неефективних; 

- підготувати та до 01 жовтня 2019 року подати департаменту фінансів та 

бюджетної політики бюджетні запити на 2020-2022 роки з розрахунками та 

пояснюючою запискою.  

13. Головним розпорядникам бюджетних коштів при плануванні видатків 

на оплату праці апарату міської ради і виконавчих органів ради визначити: 

- розмір щомісячної премії на 2020 рік працівникам у розмірі 2,0 

посадового окладу; 

- премії до державних, професійних свят та ювілейних дат відповідно до 

Положення про преміювання та виплату надбавки за високі досягнення у праці 

та виконання особливо важливої роботи працівникам апарату міської ради і 

виконавчих органів ради в органах місцевого самоврядування. 

14. До 23 серпня 2019 року надати до департаменту фінансів та 

бюджетної політики інформацію в електронному та паперовому вигляді згідно з 

поданими формами. 

15. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

 

 

В.о. міського голови, 

заступник міського голови                                                     І. ФАРТУШОК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 1 

Поточний 

2019 рік
2020 рік 2021 рік 2022 рік

Фонд оплати праці (без 

військовослужбовців)
тис.грн.

Середньомісячна заробітна 

плата
грн.

________ ПІП

Начальник управління економічного 

розвитку міста

Прогнозні показники

 для розрахунку надходжень податку на доходи фізичних осіб

Прогнозний період 

Одиниця 

виміруПоказники 



Форма 2

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

____________ ПІП

Прогнозний розрахунок 

надходжень до бюджету м.Ужгород коштів від відчуження майна, що знаходиться у комунальній власності

№ п/п

Перелік майна комунальної власності                                                                                                                                

(згідно затвердженої міською радою Програми приватизації об'єктів комунальної власності м.Ужгород)
Очікувана вартість  (тис.грн.)

Директор департаменту міського господарства



2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

Разом

Директор департаменту _______________________ ПІП

міського господарства (підпис)

Заборгован

ість по 

орендній 

платі 

(тис.грн.)

Прогнозна сума 

надходжень  орендної 

плати (тис.грн.)

Форма 3

Розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгорода плати за оренду комунального майна 

№ п\п
Суб'єкт госплодарювання, 

якому надано в оренду майно

№ та дата угоди про 

оренду майна

Термін закінчення 

дії угоди

Договір оренди 

нежитлових 

приміщень / на 

користування 

конструктивними 

елементами 

благоустрою 

(відкритих літніх 

майданчиків, 

пересувного 

обладнання) 

Площа, 

зданого в 

оренду, майна 

(кв.м.)

Місячна 

сума 

орендної 

плати (грн.)



Форма 4

1 2 3 4 5 6 7 8

Директор департаменту міського господарства _______________ ПІП

№ п\п
№, дата договору 

оренди 

Площа земель, 

зданих в оренду 

на прогнозний 

період 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати (грн.) 

Всього:

 Розрахунок надходження орендної плати за землю до бюджету м.Ужгород 

Прогнозний обсяг надходжень орендної 

плати (тис. грн.)

2021 рік 2022 рік

Перелік орендарів

2020 рік



2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

 

 

Переплата 

станом на 

_________ 

2019 р.

Розрахунок  надходжень до бюджету м.Ужгород податку на прибуток  підприємств комунальної власності                                                                                                                                                                        

( тис.грн.) 

Форма 5

Директор  департаменту міського господарства             ____________________                         ПІП                                    

Прогнозний  обсяг надходжень податку на 

прибуток 

Очікувані 

надходження 

2019 рік  

Фактично сплачено в  

2018 році
Назва підприємства№ п/п

Податковий борг 

станом на 

____________ 

2019 р.



(тис.грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

Директор департаменту міського господарства   ___________ ПІП

надходжень до бюджету м.Ужгород частини чистого прибутку підприємств комунальної власності

№п/п

Прогнозний розрахунок

Назва підприємства

Фактично 

сплачено в  

2018 році

Прогнозний  обсяг надходжень 

частини чистого прибутку
Очікувані 

надходження 

2019 рік  

Податковий 

борг станом 

на _________ 

2019 р.

Переплата 

станом на 

_________ 

2019 р.

ЄДРПОУ

Форма 6



Форма 7

2020 рік 2021 рік 2022 рік

Директор департаменту _______________________ ПІП

міського господарства (підпис)

Розповсюджувач 

зовнішньої 

реклами

№, дата 

угоди

Термін 

закінченн

я дії угоди

Місячний 

розмір 

плати  згідно 

договору, 

грн.

Заборгованість 

станом  на                  

_________               

2019 р.

Переплата 

станом на 

________ 

2019 р.

Прогнозні надходження, грн.

Прогнозні надходження
 до бюджету м.Ужгород плати за тимчасове користування місцями комунальної власності для розташування рекламних засобів в 2020-

2022 роках

№ п/п



Перелік власників 

приміщень

Прийнято рішення 

виконавчого комітету про 

надання дозволу на 

переведення житлових 

приміщень із житлового 

фонду в нежитловий                     

(№, дата)

Укладено 

департаментом 

міського господарства  

договір про оплату 

грошової компенсації, 

згідно затвердженої 

Методики розрахунку 

(№, дата)

Розрахунковий 

обсяг компенсації 

за втрату 

житлового фонду 

при переведенні 

житлових 

приміщень у 

нежитлові  (грн.)

Перераховано до 

бюджету міста 

компенсації втрат 

житлового фонду при 

переведенні житлових 

приміщень у нежитлові 

(грн.)

в  2018році

в 2019 році 

ст. на 

___________

2020 рік 2021 рік 2022 рік

  

Всього перераховано до 

бюджету міста 

компенсації за втрату 

житлового фонду при 

переведенні житлових 

приміщень в нежитлові 

(грн.)

Форма 8

Перелік власників приміщень, які отримали дозвіл на переведення житлових приміщень із житлового фонду в 

нежитловий, але не перерахували в бюджет міста відповідну грошову компенсацію (або сплатили в неповному обсязі)

Директор департаменту  міського господарства            __________________                         ПІП                                        

Прогнозний обсяг надходжень 

до бюджету міста компенсації 

за втрату житлового фонду 

при переведенні житлових 

приміщень в нежитлові (грн.)

Розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгород компенсації за втрату житлового фонду при переведенні житлових приміщень у нежитлові



2020 рік 2021 рік 2022 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік 2020 рік 2021 рік 2022 рік

Начальник відділу землекористування                      _________________________                               ПІП                                                          

Форма 9

Прогнозний розрахунок 

надходжень до бюджету м.Ужгород коштів від продажу землі

продаж через аукціони шляхом викупу

Директор департаменту міського господарства                    _ __________________                            ПІП                                             

№ п/п

Перелік земельних ділянок, які будуть відчужуватись

виставлятись на продаж через 

аукціони
шляхом викупу

Очікувана вартість земельних ділянок (тис.грн.)



2020 рік 2021 рік 2022 рік

Будівництво (реконструкція) нежитлових 

будівель та/або споруд (крім будівель 

навчальних закладів, закладів культури, 

релігії, фізичної культури і спорту, 

медичного і оздоровчого призначення, 

автозаправочних станцій)

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

Будівництво (реконструкція) 

автозаправочних станцій

___________

Розмір пайових 

внесків згідно 

договорів 

(тис.грн.)

Форма 10

надходжень коштів пайової участі замовників будівництва у розвиток інфраструктури м.Ужгород на 2020-2022 роки

Обсяг 

перерахованих 

пайових внесків 

(тис.грн.)

Укладено договорів в 2019 році

Прогнозний розрахунок

Начальник управління містобудування та архітектури

Обсяг 

перерахованих 

пайових внесків 

станом на 

____________ 

(тис.грн.)

Укладено договорів в 2018 році

Розмір пайових 

внесків згідно 

договорів 

(тис.грн.)

Очікувані 

надходження 

2019 р. 

(тис.грн)

Кількість

ПІП

Прогнозні надходження коштів 

пайової участі замовників 

будівництва у розвиток 

інфраструктури міста (тис.грн.)

Кількість



2020 рік 2021 рік 2022 рік

Всього

Посада Підпис ПІБ

*З 01.01.2020 р. мінімальна заробітна плата прогнозується в розмірі 4723,00 грн.

Форма 11

Розрахунок збору за місця для паркування транспортних засобів на території м. Ужгород

Перелік земельних ділянок 

відведених для паркування 

транспортних засобів (м.кв.) 

(перелік)

Місце 

розташуван

ня (адреса)

Площа земельної 

ділянки відведеної 

для паркування 

транспортних засобів 

(м.кв.) 

Ставка 0,05 

відсотка 

мінімальної 

заробітної плати*

Прогнозні надходження 

(грн.)



Накладено 

штрафних санкцій 

адмінкомісіею

Сплачено 

адміністративних 

штрафів до бюджету 

м.Ужгород

2020 рік 2021 рік 2022 рік

Посада Підпис ПІБ

Форма 12

2019 р.

Прогнозний розрахунок  надходжень адміністративних штрафів до бюджету 

м.Ужгород 

тис.грн.

Очікувані 

надходження 

адміністративних 

штрафів за 2019 р.

Прогнозні надходження 



Складено постанов 

про адміністративні 

правопорушення у 

сфері містобудівної 

діяльності

Сплачено зідно 

постанов до 

бюджету 

м.Ужгород
2020 рік 2021 рік 2022 рік

Посада Підпис ПІБ

Форма 13

Прогнозний розрахунок  надходжень штрафів за правопорушення у сфері 

містобудівної діяльності до бюджету м.Ужгород 

тис.грн.

2019 р.

Очікувані 

надходження 

адміністративних 

штрафів за 2019 р.

Прогнозні надходження 



Форма 14

тис.грн.

2020 рік 2021 рік 2022 рік

Адміністративний збору за 

проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських 

формувань 

Посада Підпис ПІБ

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м. Ужгород 

адміністративного збору за проведення державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

Очікувані 

надходження 2019 р.

Прогнозні надходження 



Форма 15

тис.грн.

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9

КП "Архітектурно-

планувальне бюро"
35865696

КП "Водоканал м. Ужгорода" 03344326
  

КП "КАТП-072801" 03344680

КП "КШЕП м. Ужгород" 03328362

КП "Лікарняна аптека" 30854154  

КП "Парк культури та 

відпочинку "Під замком"
37580819

КП "Ужгородліфт" 32216036

КП "Ужгородська міська 

друкарня"
02466530

КП "Ужгородський комбінат 

комунальних підприємств"
05448567

КП "Уж-Фест" 40937624
КП "Центр інформаційних 40725526
КП "Ужгородський 41395817
КП "Стадіон "Авангард" 30104399
КПЗГ "Агромікс" 13603059
КП "ЖРЕР №1" 37580782

КП "ЖРЕР №4" 20444974

КП "ЖРЕР №5" 20446867

КП “ЖРЕР №8” 20431417

КП "Ужгородпарквідео" 37869743

КП "Служба пасажирських 

перевезень"
30458984

КП "Парк культури та 30854169
КП "Міськсвітло" 03344591
КП "Уж-світло" 37156375
КП Муніципальна поліція" 35002022
КП "Басейн Дельфін" 35561595
КП "РУМБ" 22115212
КП БТІ 34888247

КП "Аптека" 32890812

Підпис ПІБ

Прогнозний обсяг надходжень 

Прогнозний розрахунок надходжень податку на прибуток підприємств комунальної власності до бюджету м. 

Ужгород

Посада

Перелік підприємств-

платників комунальної 

власності

Фактично 

сплачено в 

2018 р.

Очікувані 

надходження 

2019 р.

Податковий 

борг станом  

на            

__________                   

2019 р.

Переплата 

станом на 

___________ 

2019 р.

ЄДРПОУ



тис.грн.

1 2 3 4 5 6 7

КП "Архітектурно-планувальне бюро" 35865696

КП "Водоканал м. Ужгорода" 03344326

КП "КАТП-072801" 03344680

КП "КШЕП м. Ужгород" 03328362

КП "Лікарняна аптека" 30854154
 

КП "Парк культури та відпочинку "Під замком" 37580819

КП "Ужгородліфт" 32216036

КП "Ужгородська міська друкарня" 02466530

КП "Ужгородський комбінат комунальних 

підприємств"
05448567

КП "Уж-Фест" 40937624

КП "Центр інформаційних технологій" 40725526

КП "Ужгородський муніципальний транспорт" 41395817

КП "Стадіон "Авангард" 30104399

КПЗГ "Агромікс" 13603059

КП "ЖРЕР №1" 37580782

КП "ЖРЕР №4" 20444974

КП "ЖРЕР №5" 20446867

КП “ЖРЕР №8” 20431417

КП "Ужгородпарквідео" 37869743

КП "Служба пасажирських перевезень" 30458984

КП "Парк культури та відпочинку "Боздоський" 30854169

КП "Міськсвітло" 03344591

КП "Уж-світло" 37156375

КП Муніципальна поліція" 35002022

КП "Басейн Дельфін" 35561595

КП "РУМБ" 22115212

КП БТІ 34888247

КП "Аптека" 32890812

Посада Підпис ПІБ

Форма 16

Прогнозний розрахунок надходжень частини чистого прибутку  підприємств комунальної власності до бюджету м.Ужгород

Назвакомунального  підприємства

Фактично 

сплачено в 

2018 р.

Очікувані 

надходження 

2019 р.

Прогнозний 

обсяг 

надходжень 

частини 

чистого 

прибутку            

2020 р. 

Податковий 

борг станом  на            

__________                   

2019 р.

Переплата 

станом на 

___________ 

2019 р.

ЄДРПОУ



Форма 17

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6

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.)

Подвійні ставки :

сума доходу (тис.грн.)

сума податку (тис.грн.)

VІ група платників єдиного податку

сума податку (тис.грн.) :

згідно ставки встановленої п. 293.9.1 ст.293.9

згідно ставки встановленої п. 293.9.3 ст.293.9

згідно ставки встановленої п. 293.9.5 ст.293.9

згідно ставки встановленої п. 293.9.6 ст.293.9

Разом

Посада Підпис ПІБ

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгород єдиного податку  

(юридичних осіб) 

Показник

Очікувані 

показники           

2019 р.

Фактичні 

показники 

2019 (остання 

звітня дата)

Прогнозні показники 

тис. грн.



 (тис.грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6

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 

Разом

Посада Підпис ПІБ

Показник

Фактичні 

показники 2019 

(остання звітня 

дата)

Очікувані 

показники           

2019 р.

Прогнозні показники 

Розрахунок надходжень єдиного податку (фізичних осіб)                                                 

Форма 18



Форма 19-1

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посада Підпис ПІБ

Всього:

Прогнозний обсяг надходжень 

орендної плати за землю Переплата по 

орендній платі за 

землю ст. на 

__________ 

(останню звітну 

дату)

Перераховано 

орендної плати в 

2019 р. ст. на 

__________ 

(остання звітня 

дата)

(тис.грн.)

Податковий борг 

по орендній платі  

ст. на __________ 

(останню звітну 

дату)

 Прогнозний розрахунок надходження до бюджету м.Ужгород орендної плати за землю юридичними особами

Перелік орендарів
№ 

п\п

Площа 

земель, зданих 

в оренду 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати  



Форма 19-2

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Посада Підпис ПІБ

Всього:

 Прогнозний розрахунок надходження до бюджету м.Ужгород орендної плати за землю фізичними особами

№ 

п\п
Перелік орендарів

Площа 

земель, зданих 

в оренду 

Розмір 

місячної 

орендної 

плати  

Переплата по 

орендній платі за 

землю ст. на 

__________ 

(останню звітну 

дату)

Прогнозний обсяг надходжень 

орендної плати за землю 

(тис.грн.)

Перераховано 

орендної плати в 

2019 р. ст. на 

__________ 

(остання звітня 

дата)

Податковий борг 

по орендній платі  

ст. на __________ 

(останню звітну 

дату)



Площа 

(га)

Сума 

пільги 

(тис.грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Землі сільськогосподарського призначення

2 Землі промисловості

3 Землі транспорту , зв`язку

4 Землі житлової забудови

5 Землі громадської забудови

6 Землі енергетики

7

Землі оздоровчого, рекреаційного, 

природно-заповідного, 

історикокультурного призначення, інші.

Посада Підпис ПІБ

№ 

п\п

Площа землі, 

яка оподатко-

вується 

(тис.га)

Податковий 

борг ст. на 

______________ 

2019 р.

Переплата ст.на 

_____________  

2019 р.

Сума земельного податку                 

Форма 20-1

тис. грн.

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгород плати за землю (земельного податку)                                                             

на 2020-2022 рр. (від юридичних осіб)

Нарахована сума 

податку 2019 рік

       Всього:

Сума пільг на 

земельний податок в 

прогнозному періоді

Категорії земель



Площа 

(га)

Сума 

пільги 

(тис.грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Землі сільськогосподарського призначення

2 Землі промисловості

3 Землі транспорту , зв`язку

4 Землі житлової забудови

5 Землі громадської забудови

6 Землі енергетики

7

Землі оздоровчого, рекреаційного, 

природно-заповідного, 

історикокультурного призначення, інші.

Посада Підпис ПІБ

       Всього:

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгород плати за землю (земельного податку)                                                                    

на 2020-2022 рр. (від фізичних осіб)

тис. грн.

№ 

п\п
Категорії земель

Площа землі, 

яка оподатко-

вується 

(тис.га)

Нарахована сума 

податку 2019 рік

Податковий 

борг ст. на 

______________ 

2019 р.

Сума земельного податку                 

Форма 20-2

Переплата ст.на 

_____________  

2019 р.

Сума пільг на 

земельний податок в 

прогнозному періоді



Форма 21

2020 рік 2022 рік 2021 р.

1 2 5 5

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника

податку у вигляді заробітної плати

11010200

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

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника

податку інших ніж заробітна плата

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

фізичними особами за результатами річного

декларування

11010900

Податок на доходи фізичних осіб із суми

пенсійних виплат або щомісячного довічного

грошового утримання, що оподатковуються

відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2

статті 164 Податкового кодексу

2020 рік 2022 рік 2021 р.

2 3 4 6 7

    

Посада Підпис ПІБ

Сума витрат, що включаються до складу податкового кредиту

Прогнозні надходження    

5

КБКД

Кількість платників, що отримують податкову соціальну 

пільгу у розмірі 200% встановленої суми пільги 

Загальна кількість платників, які отримували податкові 

соціальні пільги

в т.ч.:

Показники

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 

Сума перерахованого податку з доходів фізичних осіб

1

Сума виплаченого доходу 

Сума податку, що підлягає поверненню у зв'язку з 

нарахуванням податкового кредиту

Показники
Очікувані надходження 

2019р.

Прогнозні надходження              

3 4

 Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м.Ужгород податку на доходи фізичних осіб 

 (тис.грн.)

Всього податку з доходів фізичних осіб (100%)

Очікувані 

2019 р.

2019 р.  

(за звіт. 

період)

2018



2020 рік 2021 рік 2022 рік

18030000 Туристичний збір

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами

Посада Підпис ПІБ

Форма 22

№п\п Показник

Очікувані 

надходження            

2019 р.

Прогнозні надходження 

 Прогнозний розрахунок надходжень  до бюджету м.Ужгород туристичного збору  

(тис.грн.)

Перераховано збору в 2019 р.  станом 

на_____     (ост. звітну дату)
Код

Перелік податкових агентів щодо справляння туристичного 

збору

Перераховано 

туристичного 

збору в 2018 р.



2020 рік 2021 рік 2022 рік

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

Посада Підпис ПІБ

Форма 23

№п\п Показник

Очікувані 

надходження 

2019 р.

Прогнозні надходження

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м. Ужгород екологічного податку  

(тис.грн.)



2020 рік 2021 рік 2022 рік

Транспортний податок

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

Посада Підпис ПІБ

№п\п Показник

Очікувані 

надходження 

2019 р.

Прогнозні надходження.

Форма 24

Прогнозний розрахунок надходжень транспортного податку  

(тис.грн.)



Форма 25

(грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

18010000 
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки 

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об'єктів житлової нерухомості

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об'єктів житлової нерухомості

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Посада Підпис ПІБ

КОД

Прогнозні надходження 
Очікувані 

надходження 

2019 р.        

(грн.)

надходжень до бюджету міста Ужгород податку на нерухоме майно

Прогнозний розрахунок

Площа 

об'єктів 

нерухомості 

(м.кв.)

Нарахована 

сума 

податку на 

2019 рік 

(грн.)

Сума 

пільги 

наданої 

міською 

радою          

(грн.)

2019 рік

Найменування 



Форма 26

тис. грн.

2020 рік 2021 рік 2022 рік

Акцизний податок з реалізації суб`єктами

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних

товарів:

 - пиво, алкогольні напої

- тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники

тютюну

Посада Підпис ПІБ

Очікувані 

надходження 

2019 р.

Прогнозні надходження 

Прогнозний розрахунок надходжень до бюджету м. Ужгород  акцизного податку з 

реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів



2020 рік 2021 рік 2022 рік

Посада

Прогнозні надходження 

ПІБ

Форма 27

Прогнозний розрахунок  надходжень до бюджету м.Ужгород від 

адмніністративних послуг з оформлення та обміну документів у 

сфері міграції 

Очікувані 

надходження у 

2019 р.

Адміністративні послуги з 

оформлення та обміну документів у 

сфері міграції

тис.грн.



(грн.)

2020 рік 2021 рік 2022 рік

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, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та 

розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що 

перебувають у приватній власності фізичних або юридичних 

осіб

Посада Підпис ПІБ

Форма 28

Прогнозний розрахунок

власних надходжень бюджетних установ

Прогнозні надходження 

КОД Найменування 
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