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 РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ  

ЗА І ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ  

1 

Довідково: 

За 6 місяців надійшло 631,0 млн грн. 

Планові показники виконані на 122,8 %, 

зростання надходжень у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року 

склало 36,4%. 



РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ З ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ЗА І ПІВРІЧЧЯ  2015 РОКУ 

Довідково: 

За 6 місяців надйшло 337,0 млн грн. 

Планові показники виконані на 128,2 %, 

зростання надходжень у порівнянні з 

аналогічним періодом минулого року 

склало 26,1%. 

% 
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РІВЕНЬ ВИКОНАННЯ ПЛАНОВИХ ПОКАЗНИКІВ ПО ПЛАТІ ЗА ЗЕМЛЮ  

ЗА I ПІВРІЧЧЯ 2015 РОКУ 

Довідково: 

За 6 місяців надійшло 128,4 млн грн. 

Планові показники виконані на 123,1 

%, зростання надходжень у 

порівнянні з аналогічним періодом 

минулого року склало 29,2%. 

% 
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 БЮДЖЕТИ СІЛ, СЕЛИЩ, МІСТ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ 

      1. ЗАПРОВАДЖЕНО АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК З РЕАЛІЗАЦІЇ 

СУБ’ЄКТАМИ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ. 

СТАВКА ВСТАНОВЛЮЄТЬСЯ ЗА РІШЕННЯМ СІЛЬСЬКОЇ, СЕЛИЩНОЇ 

АБО МІСЬКОЇ РАДИ У РОЗМІРІ 5 % ВІД ВАРТОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ. 

 

       2. ЗАМІСТЬ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ ЗАРАХОВУВАТЄТЬСЯ 

ПЛАТА ЗА НАДАННЯ ІНШИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА 

ДЕРЖАВНЕ МИТО. 

 

        3. ІЗ ЗАГАЛЬНОГО ДО СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ ПЕРЕДАНІ 

ЄДИНИЙ ПОДАТОК, ЕКОЛОГІЧНИЙ ПОДАТОК ТА ПОДАТОК НА 

МАЙНО.  

         

        4.  ПО ПОДАТКУ НА МАЙНО : 

         - розширено базу оподаткування і встановлені нові граничні 

розміри ставок по житловому майну ; 

         - додатково включено до оподаткування комерційне 

(нежитлове) майно.  

         -  розміри ставок затверджуються місцевими  радами.  

 

Збільшення 

доходів за 

рахунок передачі 

зі спеціального 

фонду до 

загального фонду 

місцевих бюджетів 

Єдиного 

податку 

Екологічного 

податку 

Податку           

на житлову 

нерухомість 

Збільшення 

доходів за 

рахунок нових 

податків 

Акцизного 

податку                    

з реалізації 

Податку на 

комерційне 

нерухоме 

майно 

 

ЗМІНА  ДОХОДІВ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ У 2015 РОЦІ 
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НАДХОДЖЕННЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ НА 1-ГО ЖИТЕЛЯ ПО РАЙОНАХ ОБЛАСТІ 

                        ЗА СІЧЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2015 РОКУ 

грн 

Всього надійшло                 

44,3 млн грн 
Середній рівень надходжень                     

на 1-го жителя – 53 грн   
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ДОХОДИ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 

60% податку 

на доходи 

фізичних осіб  

Об’єднана громада одержує додатковий 

фінансовий ресурс у вигляді 
Залишаються у громад такі податки і збори 

25% екологічного податку 

100% акцизного податку з реалізації  

підакцизних товарів 

100% єдиного податку 

100% податку на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 

100% податку на майно (нерухомість, 

земля,транспорт) 

100% державного мита 

100% надходжень від орендної плати за 

користування майновим комплексом  

та іншим майном 

інші 



Вирівнювання здійснюється окремо по податках: 

Податку на доходи фізичних осіб (для бюджетів міст та районів та обласних бюджетів) 

Податку на прибуток підприємств (для обласних бюджетів) 

1.Визначається рівень надходжень ПДФО (податку на прибуток приватних підприємств) у розрахунку на 1 жителя за 2013 рік: 
                                                                                           
                                                                                                                       Надходження податку по території за 2013 рік                                                                                                                                                                                       
         Надходження податку на 1 жителя по території    =      
                                                                                                                Чисельність населення території  станом на 01.01.2014  

Якщо індекс  

податкоспроможності 

    більше 1,1 

- - -  

         реверсна дотація  в 

обсязі  50 % 

       від суми перевищення 

   базова дотація  

        в обсязі 80 % до 0,9 

в межах 

0,9 – 1,1 

     менше 0,9 

2. Обраховується індекс податкоспроможності шляхом співставлення рівня надходжень по території з середнім показником по Україні: 
                                                                                           
                                                                                           Надходження податку на 1 жителя по території 
                          Індекс податкоспроможності    =    
                                                                                             Надходження податку на 1 жителя по Україні 

(ПДФО – 804,8 грн - для міст та районів та 201,2 грн – для обласних бюджетів;  

податок на прибуток приватних підприємств – 68,8 грн) 

          надходження ПДФО на 1 жителя: 

            < 724,3 грн для міст та  районів;  

            < 181,1 грн для обласних бюджетів; 

      надходження податку на прибуток < 61,9 грн 

               вирівнювання не здійснюється 

         надходження ПДФО на 1 жителя: 

           > 885,3 грн для міст та районів; 

           > 221,3 грн для обласних бюджетів 

        надходження податку на прибуток > 75,7 грн 

МЕХАНІЗМ БЮДЖЕТНОГО ВИРІВНЮВАННЯ ПОДАТКОСПРОМОЖНОСТІ ТЕРИТОРІЙ 
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ОБСЯГ ДОХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

МАГДАЛИНІВСЬКОГО РАЙОНУ 

Діючі умови  При умові об’єднання 

  Магдалинівська селищна рада 

  Оленівська сільська рада 

  Топчинська сільська рада  

  Першотравенська сільська рада 

  Шевченківська сільська рада 

Обсяг 

доходів  

4,9 млн грн 
12,8 млн грн 17,7 млн грн 

60% податку 

на доходи 

фізичних осіб 
Об’єднана 

громада отримує 

зростання доходу у 3,6 раза 
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ОБСЯГ ДОХОДІВ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

КРИНИЧАНСЬКОГО  РАЙОНУ 

Діючі умови  При умові об’єднання 

Дружбівська сільська рада 

Новоселівська сільська рада 

Семенівська сільська рада  

Світлогірська сільська рада 

Червоноіванівська сільська рада 

Обсяг 

доходів  

5,9 млн грн 
9,3 млн грн 15,2 млн грн 

60% податку 

на доходи 

фізичних осіб 
Об’єднана 

громада отримує 

Маломихайлівська сільська рада 

Криничанська селищна рада 

Червонопромінська сільська рада 

зростання доходу у 2,6 раза 
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ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТІВ СІЛ, СЕЛИЩ, 

 МІСТ РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ У 2015 РОЦІ  

Бюджетний кодекс України 

Прикінцеві та перехідні положення , п 20. 

 

      «20. Установити, що у 2015 році з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення можуть здійснюватися 

видатки, визначені: 
 

            пунктом 1 частини першої статті 88 цього Кодексу; 
 

            підпунктом "а" пункту 2 частини першої статті 89 цього Кодексу, а також підпунктом "б" пункту 2 частини 

першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання навчально-виховних комплексів "дошкільний навчальний 

заклад - загальноосвітній навчальний заклад", "загальноосвітній навчальний заклад - дошкільний навчальний 

заклад", за умови, що загальноосвітній навчальний заклад - I ступеня; 
 

             пунктом 5 частини першої статті 89 цього Кодексу в частині утримання сільських, селищних та міських 

палаців і будинків культури, клубів, центрів дозвілля, інших клубних закладів та бібліотек. 
 

            Якщо районна (міська) рада прийняла рішення про передачу коштів на здійснення таких видатків сільській, 

селищній, міській (міста районного значення) раді, у районному (міському) бюджеті затверджуються 

міжбюджетні трансферти з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування (з бюджету міста 

обласного значення бюджетам адміністративно підпорядкованих йому міст, сіл і селищ). При цьому обсяги 

зазначених міжбюджетних трансфертів визначаються за формулою, яка затверджується відповідною 

районною (міською) радою у додатку до рішення про місцевий бюджет, та не можуть бути меншими 

відповідних затверджених видатків бюджетів сіл, селищ, міст районного значення на 2014 рік.» 

 



ПОРЯДОК ФІНАНСУВАННЯ ВИДАТКІВ З БЮДЖЕТІВ СІЛ, СЕЛИЩ ОБЛАСТІ У 2015 РОЦІ 
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Прийнято рішення щодо 

фінансування з районних бюжетів 

 

 

УСТАНОВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ           

та ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

Криворізький 

П 
 

 ятихатський 

Широківський 

Юр 
 

 ївський 

Прийнято рішення щодо передачі 

трансфертів сільським, селищним 

бюджетам  для  утримання 

 

УСТАНОВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ           

та ЗАКЛАДІВ КУЛЬТУРИ 

Апостолівський  

Васильківський  

Верхньодніпровський 

Дніпропетровський  

Криничанський  

Магдалинівський  

Межівський  

Нікопольський  

Новомосковський  

  

Павлоградський  

Петриківський  

Петропавлівський  

Покровський  

Синельниківський  

Солонянський  

Софіївський  

Томаківський  

Царичанський 
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НАПРЯМИ ВИКОРИСТАННЯ ОСВІТНЬОЇ ТА МЕДИЧНОЇ СУБВЕНЦІЙ  

Освітня субвенція  Медична субвенція  

1. Може спрямовуватись на реалізацію заходів з оптимізації мережі установ 

2. Залишки коштів за освітньою та медичною  субвенціями на кінець бюджетного періоду зберігаються на 

рахунках відповідних місцевих бюджетів і використовуються у наступному бюджетному періоді з 

урахуванням цільового призначення субвенції та на оновлення матеріально-технічної бази. 

3. Відповідні місцеві ради мають право розподіляти залишки субвенції на кінець бюджетного періоду 

відповідними рішеннями, а також додатково понад обсяги субвенції планувати та здійснювати з місцевих 

бюджетів оплату поточних та капітальних видатків, включаючи погашення бюджетних зобов’язань 

минулих років, узятих на облік в органах Казначейства. 
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ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА БЮДЖЕТІВ ОБ’ЄДНАНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД  

Закон України “Про добровільне об’єднання 

територіальних громад” 

 

    1. Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, 

міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування 

відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади. 

 

     2. Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, відповідною обласною державною адміністрацією за поданням 

місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що 

передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки. 

 

    3. Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад 

пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій 

територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів. 

 

    4. Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад 

визначається законом про Державний бюджет України. 

 

    5. Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється 

Кабінетом Міністрів України. 


