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В основу формування розрахункових показників доходів та видатків міського 
бюджету покладено норми Бюджетного кодексу України. Розрахунки показників 
міського бюджету здійснено відповідно до Закону України “Про Державний 
бюджет України на 2020 рік» та використовувалися основні прогнозні 
макропоказники економічного і соціального розвитку України на 2020 рік щодо 
реалізації бюджетної  політики,  спрямованої   на   формування сприятливого 
макроекономічного середовища,  здійснення послідовних та ефективних заходів у  
податково-бюджетній  сфері,  забезпечення стабільності   державних  фінансів,  
високих  темпів  економічного зростання на основі проведення модернізації 
економіки  держави  та підвищення її   конкурентоспроможності,   формування   
бюджету  на 2020 рік за принципом середньострокового бюджетного  планування  з 
чіткими фіскальними та видатковими орієнтирами. 

Міський бюджет складається із загального і спеціального фондів. До        
складу спеціального фонду міського бюджету включено бюджет розвитку               
та цільовий фонд ради. 
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Динаміка надходжень до загального та спеціального 
фонду міського бюджету за 

2018-2020 рр. (тис. грн.)
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Показники 2018 рік 2019 рік 2020 рік 
Загальний фонд з урахування 
офіційних трансфертів  
 

 
217674,11 

 
269562,15 

 
264384,64 

Спеціальний фонд з 
урахування офіційних 
трансфертів 

 
36152,92 

 
91520,59 

 
15250,00 

Всього по бюджету 253827,03 361082,75 279634,64 
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При формуванні дохідної частини міського бюджету  на 2020 рік 
враховувались наступні законодавчі зміни : 

- Закон України від 29.12.2019 № 2628−VІІІ «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо 
покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»; 

- Бюджетного кодексу України із змінами від 14.11.2019 № 294−ІХ; 
-Закон України від 14.11.2019 року №294-IX «Про Державний бюджет 

України на 2020 рік»; 

Доходи бюджету на 2020 рік обраховано в сумі   279634,638 тис. грн.  Сума 
доходів загального фонду міського бюджету на 2020 рік складає 264384,63 тис. 
грн., з них офіційні трансферти – 59384,63 тис.грн. спеціального фонду –           
15250,0 тис. грн. 

Показники міського бюджету за видами доходів на 2020 рік 
Грн. 

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів 
бюджету Усього Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 
10000000 Податкові надходження   200142000,00 200042000,00 100000,00 0,00 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, 
податки на збільшення ринкової вартості   2080000,00 2080000,00 0,00 0,00 

11020000 Податок на прибуток підприємств   2080000,00 2080000,00 0,00 0,00 
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   43200000,00 43200000,00 0,00 0,00 

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 
підакцизних товарів (продукції)  3000000,00 3000000,00 0,00 0,00 

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну 
територію України підакцизних товарів 
(продукції)  

13200000,00 13200000,00 0,00 0,00 

18000000 Місцеві податки  154762000,00 154762000,00 0,00 0,00 
18010000 Податок на майно  86182000,00 86182000,00 0,00 0,00 

18020000 Збір за місця для паркування транспортних 
засобів  450000,00 450000,00 0,00 0,00 

18030000 Туристичний збір  430000,00 430000,00 0,00 0,00 
18050000 Єдиний податок   67700000,00 67700000,00 0,00 0,00 
19000000 Інші податки та збори  100000,00 0,00 100000,00 0,00 
19010000 Екологічний податок  100000,00 0,00 100000,00 0,00 
20000000 Неподаткові надходження   16745000,00 4945000,00 11800000,00 3000000,00 

21000000 Доходи від власності та підприємницької 
діяльності   264600,00 264600,00 0,00 0,00 

21010000 

Частина чистого прибутку (доходу) державних 
або комунальних унітарних підприємств та їх 
об`єднань, що вилучається до відповідного 
бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на 
акції (частки) господарських товариств, у 
статутних капіталах яких є державна аб 

16200,00 16200,00 0,00 0,00 

21080000 Інші надходження   248400,00 248400,00 0,00 0,00 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності  4670000,00 4670000,00 0,00 0,00 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3800000,00 3800000,00 0,00 0,00 

22080000 
Надходження від орендної плати за 
користування цілісним майновим комплексом 
та іншим державним майном   

520000,00 520000,00 0,00 0,00 

22090000 Державне мито   350000,00 350000,00 0,00 0,00 
24000000 Інші неподаткові надходження   3010400,00 10400,00 3000000,00 3000000,00 
24060000 Інші надходження   10400,00 10400,00 0,00 0,00 
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25000000 Власні надходження бюджетних установ   8800000,00 0,00 8800000,00 0,00 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством  

8800000,00 0,00 8800000,00 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   2363000,00 13000,00 2350000,00 2350000,00 
31000000 Надходження від продажу основного капіталу   13000,00 13000,00 0,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів  2350000,00 0,00 2350000,00 2350000,00 

50000000 Цільові фонди   1000000,00 0,00 1000000,00 0,00 

  Усього доходів (без урахування міжбюджетних 
трансфертів) 220250000,00 205000000,00 15250000,00 5350000,00 

40000000 Офіційні трансферти   59384638,00 59384638,00 0,00 0,00 
X Разом доходів 279634638,00 264384638,00 15250000,00 5350000,00 

 
ООссннооввнніі  ввииддии  ннааддххоодджжеенньь::  

 
ППооддааттоокк  ннаа  ппррииббууттоокк  ппііддппррииєєммссттвв  

Динаміка надходжень податку на прибуток підприємств 
комунальної власності по роках 

                                                                                                                     (тис. грн.) 

Показник 
Факт 

2018 рік 
Факт  

2019 рік 
Проект 
2020 рік 

Обсяг надходжень до міського бюджету 996,47 4797,115 2080,0 
 

Акцизний податок 
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Ставка по акцизному податку з реалізації суб’єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів (для пива, алкогольних напоїв, тютюнових 
виробів, тютюну та промислових замінників тютюну) залишається не змінною –     
5 % від вартості реалізованого товару. 

 
Місцеві податки і збори 

Відповідно до статті 10 Податкового кодексу України, рішення Вишневої 
міської ради № 1-01/XLVI6-3 від 29.01.2015р. до місцевих податків належать: 

1) податок на майно (склад податку на майно визначено статтею 265 
Податкового кодексу України): 

1.1. податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 
1.2. транспортний податок; 
1.3. плата за землю; 
2) єдиний податок. 
До місцевих зборів належать: 
1) збір за місця для паркування транспортних засобів;  
2) туристичний збір. 

 
  
 Прогнозна сума місцевих податків і зборів, що надходитимуть до бюджету міста 
у 2020 році становить 154762,0 тис. грн (58,5 % до загального фонду). Найбільшу 
питому вагу серед місцевих податків мають плата за землю ( 40,9 %)  та єдиний 
податок (43,75 %). 
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Рішенням Вишневої міської ради № 1-01/XVІІІ7-3 від 16.02.2017 р. 
прийнятті ставки: 

-  для об’єктів житлової нерухомості, для усіх місць розташування 
(зональності) в розмірі 1% мінімальної зарплати за 1 кв. м бази оподаткування 
(загальної площі); 

- для об’єктів нежитлової нерухомості, що перебувають у власності 
фізичних та юридичних осіб, для усіх місць розташування (зональності) в розмірі 
1% мінімальної зарплати за 1 кв. м бази оподаткування; 

- для господарських (присадибних) будівель-допоміжних (нежитлових) 
приміщень для усіх місць розташування (зональності) в розмірі 0,5% мінімальної 
зарплати за 1 кв. м бази оподаткування; 
 

- плата за землю на 2020 рік становить 63420,0 тис.грн., що на рівні 
минулорічних надходжень, так як ставки не змінювались і коефіцієнт - 1.  
Згідно рішення міської ради №1-01/ХІІІ7-7 від 16.06.2016 р. встановлено ставки 
земельного податку та орендної плати за землю. 



 
 
 

7 

 
 Згідно рішення міської ради №1-01/ХXXVІ7-3 від 07.02.2019 р. 

встановлено ставки туристичного збору в розмірі 0,5 відсотка для внутрішнього 
туризму та 0,5 відсотка – для в’їзного туризму. 

 
Плата за надання адміністративних послуг 

Обсяг надходження коштів по платі за надання адміністративних послуг до 
міського бюджету складає 3800,00 тис. грн., що  на 181 тис. грн., або на 5 % більше 
надходжень 2019 року . 

 
Динаміка надходження плати за надання адміністративних послуг у 

розрізі кодів бюджетної класифікації доходів: 
                                                                                                                (тис. грн.) 

Показники 2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

Обсяг надходжень до міського бюджету – всього, в т. 
ч.: 3569,5 3619,35 3800,0 

1) Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 
та громадських формувань (код доходів 22010300) 

2,7 1,18 5,0 

2) Плата за надання   інших адміністративних послуг  
(код доходів 22012500) 3522,1 3572,79 3753,0 

3) Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень (код 
доходів 22012600) 
 

25,1 44,54 40,0 
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Показники 2018 
рік 

2019 
рік 

2020 
рік 

4) Плата 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 (код доходів 
22012900) 

19,6 0,84 2,0 

 
Офіційні трансферти. 

        Згідно  пункту 20 розділу УІ «Прикінцеві та перехідні положення  у 2020 році з 
міського бюджету проводяться видатки за рахунок міжбюджетних трансфертів з 
районного бюджету на дошкільну освіту та культуру на загальну суму       
59384,638 тис.грн.  

 
Доходи спеціального фонду бюджету. 

Відповідно до статті 13 Бюджетного кодексу України щорічно у складі 
проекту бюджету  створюється спеціальний фонд. 

 

 
 

 
Бюджет розвитку 

Бюджет розвитку є складовою частиною спеціального фонду бюджету міста 
Києва відповідно до пункту 1 частини 1статті 691 Бюджетного кодексу України. 

Розрахунок надходжень до бюджету розвитку міста  на 2020 рік становить –
 5350,0 тис. грн,  
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Надходження бюджету розвитку визначені статтею 71 Бюджетного кодексу 
України та включають: 

- надходження від продажу землі – 2350,0 тис. грн.  
- надходження коштів від пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту заплановано в сумі 3000,0 тис. грн.  
 

Порівняльний аналіз надходжень міського бюджету за основними 
видами доходів без трансфертів(в умовах діючого 

законодавства) 
тис.грн. 

  
Назва доходу 

% 2019р. 2020р. 2021р. 2022р. 

  
 

очікуване проект прогноз прогноз 

22010 Адмін. збори та платежі  100,0 3619 3800,00 4000 4665 
22090 Державне мито 100,0 290 350,00 450 642 

18020 

збір за місця для 
паркуван.транс.засобів 
(юр.особи) 

100,0 303 450,00 500 550 

18030 туристичний збір 100,0 766 430,00 480 520 

18011 
Транспорт под з 
фіз.осіб 

стала 
величина 345 325,00 350 350 

180111 
Транспорт под з 
юрид.осіб 

100,0 340 637,00 688 688 

21010 

Частина чистого 
приб(дох) під-в  що 
вилуч до бюдж. 

15,0 14 16,20 18 18 

14021 
Пальне (виробництво та 
імпорт) 

50,0 3580 3000,00   

14031 

Акцизний податок з 
ввезених на митну 
терит. підакц тов. 
(пальне) 

50,0 14711 13200,00   

14040 

Акцизний податок з 
реалізації через 
роздрібну торгівлю 
алког. та тютюн. 
виробів,  

5  від 
вартості 26927 27000,00 29160 30000 

18050 

Єдиний податок на 
підприємницьку діяльн. 100,0 70093 67700,00 67500,0 68000,0 

21080 
Адміністративні 
штрафи 100,0 260 248,40 268 268 

18010 
Податок на нерухоме 
майно 

100,0 
18850 21800,00 24000 26050 

18010 Плата за землю,всього 100,0 67169 63420,00 65000 66710 

  
В т.ч –земельний 
податок 

 42543 39820,00 40000 40000 

  -орендна плата  24626 23600,00 25000 26710 

11020 
Податок на прибуток 
підпр.комун.власності 100,0 4797 2080,00 3000 3000 
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22080 
 оренда цмк 50,0 456 520,00 520 520 

310102 
кошти від 
реал.безхоз.майна 

100,0 93 13,00 15 15 

24060 інші доходи 100,0 4258 10,40 21 24 

  
Разом по загальному 
фонду  216871 205000 195970 202019,8 

19010 

Екологичн.податок( збір 
з т/з, екологічний, лісові 
ресурси) 

25,0 

59 100,00 110 120 

25010 
Власні надходження 
бюджетних установ 

100,0 7350 8800,00 9000 9200 

25020 
Інші джерела власн. 
надходж.бюдж. установ 

 380    

50110 
Цільові фонди рад 100,0 939 1000,00 1200 1200 

  
БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ  57076 5350,00 1670 285,6 

31010 

Надходження від відч. 
майна 

100,0 0 0,00 0 0 

33010 Продаж землі 100,0 42141 2350,00 1670,0 285,6 

24170 Кошти пайової участі 100,0 14935 3000,00   

  Всього по спецфонду  65804 15250,00 11980 10805,6 
  ВСЬОГО ДОХОДІВ  282675 220250 207950 212825,4 

 
ВИДАТКИ 

 
При плануванні видаткової частини основною метою було збереження 

соціальної спрямованості міського бюджету в балансі з його інвестиційною 
складовою, розв’язання проблем житлово-комунального господарства.  
           Виходячи з принципу збалансованості бюджету, відповідно до статті 7 
Бюджетного кодексу України,  розрахункові видатки міського бюджету на 2020 рік 
по бюджетних запитах розпорядників бюджетних коштів були  збалансовані  під 
очікувані доходи 2020 року. Розрахунки показників обсягів видатків міського 
бюджету здійснювались на основі положень Бюджетного кодексу України, Закону 
України “Про Державний бюджет України на 2020 рік”, а також бюджетних 
запитів. Видатки, передбачені в бюджеті, відповідають ст. 88 , ст.91 та ст.71  БКУ.  
 

Мінімальна зарплата та соціальні стандарти: 
 

Показники 2020 рік 2021 рік 2022 рік 
Мінімальна заробітна плата:  
– з 1 січня року 
(гривні)  4 723 5 003 5 290 

– темпи росту 
(відсоток)  13,2 5,9 5,7 

Посадовий оклад працівника І тарифного  
розряду Єдиної тарифної сітки:  



 
 
 

11 

– з 1 січня року 
(гривні)  2 102 2 270 2 445 

– темпи росту 
(відсоток)  9,4 8,0 7,7 
 
 
         Також згідно п.20 Прикінцевих положень БКУ видатки на утримання 
дошкільної освіти та культури у 2020 році проводиться з міського бюджету за 
рахунок субвенції з районного бюджету. 

 
Індикативні прогнозні показники видатків та надання кредитів міського 

бюджету м. Вишневе 
на 2021-2022 роки 

тис. гривень 

Код 
ТПКВК Найменування 

2019                          
(з урахуванням 

змін) 
2020                      

(проект) 
2021                     

(прогноз) 
2022                     

(прогноз) 
О100 Державне управління 27 692,40 29 970,00 33 305,00 35 590,4 
1000 Освіта 68 914,30 74 570,14 8 800,00 9 000,00 

3000 
Соціальний захист та 
соціальне забезпечення 2 260,00 2 877,00 3 005,00 3 125,00 

4000 Культура і мистецтво 5 924,90 5 777,50 6 020,00 6 450,00 
5000 Фізична культура і спорт 6 160,00 5 587,70 6 700,00 6 930,00 

6000 
Житлово-комунальне 
господарство 139 499,30 117 478,30 70 624,50 60 000,00 

7000 Економічна діяльність 88 359,70 31 612,50 69 330,00 81 439,70 

7100 
Сільське, лісове, рибне 
господарство та мисливство 30 300 330 345 

7300 
Будівництво та регіональний 
розвиток 35 887,60 12 936,00 50 000,00 51 094,70 

7400 

Транспорт та транспортна 
інфраструктура, дорожнє 
господарство 14 732,30 12 176,50 16 000,00 15 000,00 

7600 

Інші програми та заходи, 
пов'язані з економічною 
діяльністю 37 709,80 6 200,00 3 000,00 15 000,00 

8000 Інша діяльність 6 810,10 7 208,00 7 352,00 7 477,00 

8200 
Громадський порядок та 
безпека 6080,5 6520 6540 6740 

8300 
Охорона навколишнього 
природного середовища 100,00 100,00 110,00 120,00 

8600 
Обслуговування місцевого 
боргу 129,6 288 202,00 117,00 

8700 Резервний фонд 500,00 300,00 500,00 500,00 
9000 Міжбюджетні трансферти 35 192,48 1 740,00 0,00 0,00 
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Код 
ТПКВК Найменування 

2019                          
(з урахуванням 

змін) 
2020                      

(проект) 
2021                     

(прогноз) 
2022                     

(прогноз) 

9700 

Субвенції з місцевого 
бюджету іншим місцевим 
бюджетам на здійснення 
програм та заходів за 
рахунок коштів місцевих 
бюджетів 35 192,483 1 740,00 0,00 0,00 

ВСЬОГО 380 813,2 276 821,14 205 136,5 210 012,1 

     Загальний обсяг видатків міського бюджету на 2020 рік  становить 276 821,1 тис. 
грн., у тому числі видатки загального фонду бюджету - у  сумі 164 287,5 тис. грн., 
видатки спеціального фонду бюджету  - 112 533,6 тис. грн., з яких 102 633,6 тис. грн. 
становлять видатки бюджету розвитку.  

              Видатки на заробітну плату працівників ДНЗ розподілені згідно наданої з 
районного бюджету субвенції відповідно до наказу Міністерства освіти і науки 
України від 26.09.2005 № 557 „Про впорядкування умов оплати праці та 
затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ 
освіти та наукових установ” зі змінами та доповненнями, інструкції про порядок 
обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом 
Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102.  

Структура видатків  загального фонду  міського  бюджету за 2018 р.–2020 р. 

кекв   

фактичні 
видатки  
за 2018 р 

% до 
загальн

их 
витрат 

за 
2018р. 

фактичні 
видатки  
за 2019 р 

% до 
загальн

их 
витрат 

за 
2019р. 

 
Планові 
видатки  

на 2020 р. 

% до 
загальн

их 
витрат 
за 2020 

р. 

тис.грн.  %  тис.грн.  %  
 

тис.грн. 
 

% 
2111 Заробітна плата 40756,6 34,32 50548,9 32,6 57848,4 35,2 
2120 Нарахування на оплату праці 9097,1 7,66 11256,8 7,3 12707,6 7,7 

2200 
Використання товарів і послуг 
(крім оплати комунальних 
послуг) 9547,3 8,04 9426,8 6,1 14783,7 9,0 

 2270  Оплата комунальних послуг 6374,9 5,37 6569,7 4,2 7779,6 4,7 

2420 Обслуговування боргових 
зобов»язань 0 0 40,7 0 288,0 0,2 

2600 Поточні трансферти 50964,2 42,91 74825,9 48,3 67184,0 40,9 
2700 Соціальне забезпечення 1714,4 1,44 2174,5 1,4 3047,0 1,9 
2800 Інші видатки 316,8 0,27 137,2 0,1 349,2 0,2 

9000 Нерозподілені видатки 0 0 0 0 300,0 0,2 

  разом 118771,3 100,0 154980,6 100,0 164287,5 100,0 
          

З районного  бюджету міському у 2020 році передбачено: 
- обсяг субвенції на утримання ДНЗ та клубних закладів в сумі   59093300,0 

грн, що на 6619000,0 грн, або на 12,6% більше обсягу 2019 року. 
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- обсяг субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами у сумі 291338,0 грн., що на 174616,0 грн. або в 2,5 рази більше 
обсягу 2019 року.  

Обсяг субвенції районному бюджету на утримання Вишнівської міської 
лікарні – 1740000,0 грн. 
 

У проекті міського бюджету на 2020 рік планується затвердити міжбюджетні 
трансферти: 

- з районного бюджету у обсязі 59 384 638,00 грн. 
- з міського бюджету у обсязі 1740000,00 грн.  
 

        Взаємовідносини бюджету Вишневої міської ради з місцевими бюджетами 
інших рівнів будуть здійснюватися через механізм передачі відповідних 
міжбюджетних трансфертів, визначених статтею 101, 1032 Бюджетного кодексу 
України та на виконання умов угод. 

 

 


