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Про складання проекту бюджету 

Мукачівської міської територіальної 

громади на 2023 рік  

 

 

Відповідно до пп. 1 п. а ст. 28, п.20 ч.4 ст.42, ч.8 ст. 59 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 20, 75 та 76 Бюджетного 

кодексу України, Прогнозу бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2022 – 2024 роки, схваленим рішенням виконавчого комітету 

Мукачівської міської рад від 17.08.2021 №337 «Про схвалення прогнозу 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади на 2022 –2024 роки», 

листа Міністерства фінансів України від 15.08.2021  № 05110-14-6/17891 «Про 

особливості складання проектів місцевих бюджетів на 2023 рік», з метою 

організації складання проекту бюджету Мукачівської міської територіальної 

громади на 2023 рік: 

 

1. Організацію за виконанням комплексу робіт із розроблення проекту 

бюджету на 2023 рік покласти на фінансове управління Мукачівської міської 

ради. 

2. Виконавчим органам Мукачівської міської ради подати фінансовому 

управлінню Мукачівської міської ради  до 30 вересня 2022 року відповідну 

інформацію, а саме: 

1) Управлінню міського господарства Мукачівської міської ради подати 

розрахунки прогнозних надходжень до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2023 рік:  

а) коштів від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у комунальній власності; 

б)  коштів від відчуження майна, що перебуває в комунальній власності; 

в)  коштів від орендної плати за користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності; 

г) коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва; 

д)  коштів орендної плати за землю з юридичних осіб; 

е)  коштів орендної плати за землю з фізичних осіб; 
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є)  коштів орендної плати за водні об'єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди місцевими радами; 

ж) коштів сервітутного землекористування з юридичних та фізичних осіб; 

з)  коштів за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у власність, 

внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим 

призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового 

покриву тощо та за неодержання доходів у зв’язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок; 

и)  податку на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності; 

і) частини чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого 

бюджету; 

 ї) цільового фонду, утвореного органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади, від розміщення зовнішньої реклами. 

2) Управлінню муніципальної інспекції Мукачівської міської ради подати 

розрахунки прогнозних надходжень до бюджету Мукачівської міської  

територіальної громади на 2023 рік по адміністративних штрафах, що 

накладаються місцевими органами виконавчої влади та виконавчими органами 

місцевих рад або утвореними ними в установленому порядку 

адміністративними комісіями. 

3)  Відділу економіки Мукачівської міської ради подати інформацію : 

а) про хід виконання програми економічного і соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2022 рік (очікувані показники), 

прогнозні показники економічного та соціального розвитку громади на 2023 

рік, з пояснювальною запискою до них, зазначивши : 

- поточний стан соціально-економічного розвитку Мукачівської міської 

територіальної громади та очікувані результати їх досягнення до кінця 2022 

року; 

- основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік; 

б)  розрахунки прогнозних надходжень до бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади на 2023 рік туристичного збору з юридичних та 

фізичних осіб 

4) Відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мукачівської 

міської ради подати розрахунки прогнозних надходжень до бюджету 

Мукачівської міської  територіальної громади на 2023 рік: 

а) адміністративного збору за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань; 

б) плати за надання інших адміністративних послуг (по видам 

адміністративних послуг); 
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в) адміністративного збору за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 

г) плати за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов'язаних з такою 

державною реєстрацією. 

3. Мукачівському відділу №1 ГУ ДМСУ у Закарпатській області подати 

фінансовому управлінню Мукачівської міської ради  до 30 вересня 2022 року 

розрахунки прогнозних надходжень на 2023 рік  плати за надання інших 

адміністративних послуг (по видам адміністративних послуг, що надходять до 

бюджету Мукачівської міської територіальної громади). 

4. Враховуючи ч.3 ст.111 Бюджетного кодексу України, ГУ ДПС у 

Закарпатській області подати фінансовому управлінню Мукачівської міської 

ради  до 30 вересня 2022 року розрахунки прогнозних надходжень до бюджету 

Мукачівської міської  територіальної громади на 2023 рік:  

1) податку на доходи фізичних осіб (по кодам бюджетної класифікації 

11010100, 11010200, 11010400, 11010500); 

2) податку на прибуток підприємств комунальної власності (код 

бюджетної класифікації 11020200); 

3)  рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів (по 

кодам бюджетної класифікації 13010200, 13020200, 13030100); 

       4) акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) – пального (код бюджетної класифікації 14021900); 

5)  акцизного податку з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) – пального (код бюджетної класифікації 

14031900);  

6)  акцизного податку з реалізації виробниками та/або імпортерами, у 

тому числі в роздрібній торгівлі тютюнових виробів, тютюну та промислових 

замінників тютюну, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, що 

оподатковується згідно з підпунктом 213.1.14 статті 213 Податкового кодексу 

України (по  коду бюджетної класифікації 14040100); 

7)  акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів (крім тих, що оподатковуються згідно з 

підпунктом 213.1.14 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України) (по  

коду бюджетної класифікації 14040200); 

8)  податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (по кодам 

бюджетної класифікації 18010100, 18010200,18010300,18010400); 

9) земельного податку та орендної плати (по кодам бюджетної 

класифікації 18010500, 18010600, 18010700, 18010900); 

10) транспортного податку (по кодам бюджетної класифікації 18011000, 

18011100); 

11) туристичного збору (по кодам бюджетної класифікації 18030100, 

18030200); 
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12) екологічного податку ( по кодам бюджетної класифікації 19010100, 

19010200, 19010300, 19010500); 

13)  грошового стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства 

про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської 

та іншої діяльності (по коду бюджетної класифікації 24062100); 

14) єдиного податку (по кодам бюджетної класифікації 18050300, 

18050400, 18050500); 

15) адміністративних штрафів та штрафних санкцій за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів (код бюджетної класифікації 21081500). 

5. Головним розпорядникам коштів бюджету Мукачівської міської 

територіальної громади: 

1) забезпечити: 

  складання бюджетних запитів, при цьому врахувати у повному обсязі 

потребу в коштах на оплату праці з нарахуваннями працівників бюджетних 

установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці 

та розміру мінімальної заробітної плати; та проведення розрахунків за 

енергоносії і комунальні послуги, які споживаються бюджетними установами; 

складання розрахунків обсягів видатків з урахуванням основних напрямів 

бюджетної політики на 2023 рік (за програмною та економічною 

класифікацією); 

не допущення включення на 2023 рік видатків, повноваження для 

проведення яких з місцевих бюджетів безпосередньо не визначені чинними;  

проведення iнвентаризацiї міських цільових програм, затверджених 

мiською радою, визначити їх пріоритетність щодо фінансування у 2023 році та 

у відповідності до вимог чинного законодавства вирішити питання щодо 

продовження дії програм, термін яких закінчується;  

2) до 30 вересня 2022 року подати фінансовому управлінню Мукачівської 

міської ради обґрунтовані відповідними розрахунками показники за кожним 

кодом економічної класифікації видатків бюджету і деталізовані за видами та 

кількістю товарів (робіт, послуг) із зазначенням вартості за одиницю та 

пояснювальну записку до них на 2023 рік, в тому числі по спеціальному фонду 

у розрізі видів надходжень окремо за групами, за розподілом коштів бюджету 

розвитку за об'єктами; 

3) до 31 жовтня 2022 року подати бюджетні запити фінансовому 

управлінню Мукачівської міської ради  разом з урахуванням обсягів 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та обґрунтованими 

розрахунками обсягів видатків та пояснювальною запискою до них на 2023 рік; 

Головні розпорядники забезпечують обґрунтованість видатків бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади, дотримуючись при їх розподілі 

принципів, на яких ґрунтується бюджетна система (ефективності та 

результативності, справедливості та неупередженості), а також таких принципів 

як пріоритетність, обґрунтованість витрат "від першої гривні". 
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Формування бюджетних показників, що включаються до бюджетних 

запитів, виходячи з принципу обґрунтованості витрат "від першої гривні", 

передбачає детальні розрахунки за кожною бюджетною програмою як за 

загальним, так і з спеціальними фондами в межах коду економічної 

класифікації видатків з урахуванням кількісних та вартісних факторів, що 

впливають на обсяг видатків у плановому бюджетному періоді. 

Результативні показники бюджетних програм, що визначаються у 

бюджетному запиті та паспорті бюджетної програми, чітко підпорядковані 

стратегічним цілям головного розпорядника та висвітлюють ефективність 

надання послуг. 

 6. Комунальним підприємствам – одержувачам коштів з бюджету 

Мукачівської міської  територіальної громади подати відповідному органу 

виконавчої влади (головному розпоряднику бюджетних коштів) затверджені 

фінансові плани на 2023 рік,  детальні розрахунки щодо обсягів видатків на 

2023 рік для включення їх до бюджетних запитів відповідними головними 

розпорядниками коштів бюджету Мукачівської міської територіальної громади. 

7. Фінансовому управлінню Мукачівської міської ради: 

1)  провести аналіз бюджетних запитів з розрахунками до них, поданих 

головними розпорядниками бюджетних коштів до проекту бюджету 

Мукачівської міської територіальної громади на 2023 рік та спільно з головними 

розпорядниками бюджетних коштів опрацювати їх на засіданні робочої групи; 

2) сформувати показники бюджету за доходами у розрізі джерел 

надходжень, обсягами видатків за головними розпорядниками коштів  бюджету 

(відповідальними виконавцями), подати на розгляд гуманітарної ради 

Мукачівської міської ради; 

3) підготувати проект рішення „Про бюджет Мукачівської міської 

територіальної громади на 2023 рік” з пояснювальною запискою до нього,  

подати його до виконавчого комітету Мукачівської міської ради для схвалення 

та до Мукачівської міської ради.  

8. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти першого 

заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів 

Мукачівської міської ради Ростислава Федіва. 

 

 

Міський голова                                                      Андрій БАЛОГА                

 

 


