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ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ

Підзвітність громаді
Вступ



Місією органу місцевого самоврядування є покращення
якості
життя
мешканців
територіальної
громади
шляхом надання послуг належної кількості та високої
якості, забезпечення участі членів громади у прийнятті
управлінських рішень. Одним із найважливіших завдань
органів місцевого самоврядування є забезпечення
збалансованого економічного та соціального розвитку
територіальної громади. Ефективне виконання цього
завдання напряму залежить від ресурсної забезпеченості
місцевості та від спроможності наповнювати місцевий
бюджет. Останній є механізмом, через який органи місцевого
самоврядування виконують власні та делеговані державою
повноваження, забезпечуючи мешканців територіальної
громади суспільними послугами.
Характерною ознакою сучасної побудови бюджетної
системи України є самостійність бюджетів усіх рівнів.
Місцеві бюджети одного рівня не можуть бути включені
до місцевих бюджетів іншого рівня. Законом України
“Про місцеве самоврядування в Україні” визначено, що
самостійність місцевих бюджетів гарантується власними
та законодавчо закріпленими за ними на стабільній основі
загальнодержавними доходами, а також правом самостійно
визначати напрямки використання бюджетних коштів.
До місцевих бюджетів в Україні належать республіканський
бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, міські
бюджети міст Києва та Севастополя, районні, міські, районні
в містах, селищні та сільські бюджети. Управління коштами
місцевих бюджетів здійснюється місцевими фінансовими
органами, які забезпечують контроль за дотриманням
бюджетного законодавства на кожній стадії бюджетного
процесу.
Фінансовий орган у процесі виконання відповідного
бюджету взаємодіє з іншими органами виконавчої влади,
з органами місцевого самоврядування, підприємствами,
установами і організаціями, а також місцевими податковими
інспекціями,
контрольно-ревізійною
службою,
та

відділеннями
державного
казначейства.
Державна
податкова служба забезпечує повноту і своєчасність сплати
податків та зборів (обов’язкових платежів), неподаткових
доходів, встановлених законодавством України до місцевого
бюджету.
Громадяни мають право знати про цілі та напрямки
використання коштів, сплачених у вигляді податків
до бюджетів різних рівнів. Прозорість інформації про
результати та ефект дії тієї чи тієї місцевої програми буде
сприяти розумінню громадянами необхідності добровільної
та обов’язкової сплати до бюджету податків та зборів.
Наочність зв’язку між сплаченими коштами і одержаними
суспільними товарами та послугами заохотить платників
податків більш свідомо ставитися до проблем з наповнення
місцевих бюджетів.



ФОРМУВАННЯ ДОХОДНОЇ ЧАСТИНИ
МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ
Бюджет є важливим інструментом здійснення місцевої
політики, який використовують органи місцевої влади.
Саме за рахунок бюджету шляхом розподілу фінансових
ресурсів забезпечується розвиток таких галузей соціальної
сфери як освіта, охорона здоров’я, культура та житловокомунальне господарство.

Наявність у територіальної громади достатніх джерел
бюджетних коштів впливає на спроможність вирішення
проблем місцевого значення, що, в свою чергу, визначає
якість життя її мешканців. Характерною ознакою сучасної
побудови бюджетної системи України є самостійність усіх
бюджетів. Місцеві бюджети одного рівня не можуть бути
включені до місцевих бюджетів іншого рівня. Законом
України “Про місцеве самоврядування в Україні” визначено,
що самостійність місцевих бюджетів гарантується власними
та законодавчо закріпленими за ними на стабільній основі
загальнодержавними доходами, а також правом самостійно
визначати напрямки використання коштів.
Метою планування доходів місцевих бюджетів, що
здійснюється місцевими фінансовими органами, є



визначення реального обсягу ресурсів місцевого бюджету
для здійснення необхідних витрат. Від якості прогнозування
та точного встановлення планових показників доходної
частини місцевого бюджету залежить повнота і своєчасність
виконання бюджетних зобов’язань. Місцеві бюджети
повинні мати збалансовані поточні доходи та поточні
видатки, рівень витрат, і особливо важливо, що їх структура
в будь-якому році визначається відповідно до обсягу
надходжень.
Згідно з вимогами частини четвертої ст. 63 Закону України
від 21.05.97 № 280/97 ВР “Про місцеве самоврядування в
Україні”, у доходній частині місцевого бюджету повинні
окремо виділятися доходи, необхідні для виконання
власних повноважень, і доходи на забезпечення виконання
делегованих законом повноважень органів виконавчої
влади, а відповідно до частини сьомої ст. 64 цього Закону
зазначена вимога поширюється і на видатки місцевих
бюджетів, які повинні поділятися на дві частини: видатки,
пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого
самоврядування, і видатки на виконання делегованих
законом повноважень органів виконавчої влади.
Проте
забезпечення
делегованих
повноважень
фінансовими ресурсами залишається на досить низькому
рівні і має значні відхилення у розрізі функцій.
Розширення функцій органів місцевого самоврядування
і делегування їм окремих повноважень органів державної
влади, що відбувалося протягом останніх років, не
супроводжувалося відповідним збільшенням місцевих
бюджетів і передачею джерел доходів, достатніх для
виконання поставлених перед ними завдань. Відсутність
міцної фінансової бази, малі розміри власних доходів,
залежність від надходжень загальнодержавних податків
та
бюджетних
трансфертів
знижує
ефективність
діяльності органів місцевого самоврядування. Тому
однією з найважливіших умов повноцінної діяльності
місцевого самоврядування є забезпечення його фінансової
незалежності шляхом зміцнення фінансової бази.
Доходи бюджету – податкові, неподаткові та інші
надходження на безповоротній основі, справляння
яких передбачено законодавством України (включаючи
трансферти, плату за адміністративні послуги, власні
надходження бюджетних установ). За попередньою
редакцією Бюджетного кодексу до доходів бюджету не
враховувались власні надходження бюджетних установ та



плата за адміністративні послуги. Доходи бюджету можна
класифікувати за джерелами формування. Класифікація
доходів бюджетів призначена для чіткого розмежування
доходів бюджетів різних рівнів за об’єктивними
характерними ознаками.

Класифікація доходів бюджету
податкові
надходження

доходи від власності
та підприємницької
діяльності

неподаткові
надходження
доходи від
операцій з
капіталом
трансферти

Місцеві
податки і
збори
Інші
податкові
надходження



2006

2007

2008

2009

2010

2011

1,7

1,4

1,2

1,2

1,1

3,4

11,1

10,3

8,1

2008

2009

2010

2011

з доходів
фізичних
осіб
Доходи від
операцій з
капіталом

55,7

59,0

59,7

61,6

62,8

61,9

8,4

5,5

9,1

3,7

3,4

2,4

11,3

12,3

9,4

11,4

10,5

12,2

Доходи місцевих бюджетів поділяються на закріплені,
власні та міжбюджетні трансферти. Місцеві бюджети
поділяються на загальний та спеціальний фонди, їх складові
частини визначаються Бюджетним кодексом та законом
про Державний бюджет України.

Структура доходів місцевих бюджетів в Україні у
І кварталі 2006- 2011 рр.
Доходи
місцевих
бюджетів

2007

Податок

Неподаткові
надходження

адміністративні
збори та платежі,
доходи від
некомерційної
господарської
діяльності

2006

8,3

7,4

6,0

Плата за
землю

8,6

7,3

8,8

12,0

13,0

13,4

Цільові
фонди

3,2

4,2

3,7

1,8

1,5

0,7

Склад доходів місцевих бюджетів
Формула розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів,
визначених
Бюджетним
кодексом,
затверджується
Кабінетом Міністрів України і має враховувати такі
параметри:
- фінансові нормативи бюджетної забезпеченості
та коригуючі коефіцієнти до них;
- кількість мешканців та кількість споживачів
соціальних послуг;
- індекс
відносної
податкоспроможності
відповідного міста чи району;
- прогнозний показник кошика доходів бюджетів
місцевого самоврядування для бюджетів міст
Києва та Севастополя, міст республіканського
підпорядкування Автономної Республіки Крим
та міст обласного підпорядкування і прогноз
доходів для районних бюджетів, визначених
Бюджетним кодексом;
- коефіцієнт вирівнювання.



Структура податкових надходжень
місцевих бюджетів у 2009-2010 рр.



Обсяг
кошика
доходів
відповідного бюджету визначається
за допомогою застосування індексу
відносної
податкоспроможності
бюджету міста чи району на основі
даних про фактичне виконання
відповідного
бюджету
за
три
останні бюджетні періоди. Індекс
відносної
податкоспроможності
є
коефіцієнтом, що визначає рівень
податкоспроможності адміністративнотериторіальної одиниці порівняно з
аналогічним середнім показником
по Україні у розрахунку на одного
мешканця.
Для
визначення
індексу
відносної
податкоспроможності
використовується кошик доходів
бюджетів місцевого самоврядування,
вирахуваний
відповідно
до
Бюджетного кодексу, а також доходи,
передбачені цим кодексом.

При визначенні індексу відносної податкоспроможності
кошик доходів місцевого самоврядування збільшується на
суму втрат у доходах, що виникли внаслідок надання пільг
платникам податків згідно з рішеннями Верховної Ради
Автономної Республіки Крим та відповідних рад.
Індекси відносної податкоспроможності відповідних
бюджетів не можуть змінюватися і переглядатися частіше,
ніж раз на три роки.
Додатковий фінансовий ресурс, що виділяється на
наступний бюджетний період, розподіляється між
функціями, зважаючи на пріоритети, визначені на урядовому
рівні, з урахуванням додаткових витрат, пов’язаних зі
змінами законодавчої бази стосовно підвищення розміру
мінімальної заробітної плати та посадових окладів.
Видатки, що враховуються Міністерством фінансів
України при визначенні обсягів надання дотації
вирівнювання, забезпечують потребу регіонів лише на
фінансування мінімальних першочергових потреб: на
заробітну плату, медикаменти, харчування, енергоносії.
Практично, у розрахунках не передбачаються видатки на
житлово-комунальне господарство, екологію, будівництво



житла тощо. Видатки на поточний та капітальний ремонт,
придбання меблів і обладнання в місцевих бюджетах
плануються в незначних обсягах, що призводить до
занепаду матеріальної бази бюджетних установ.
Відповідно до ст. 2 Бюджетного кодексу України субвенції
– це міжбюджетні трансферти для використання з певною
метою в порядку, визначеному тим органом, який прийняв
рішення про їх надання.
Структура доходів загального фонду місцевих
бюджетів України у 2006-2010 рр. (%)

Характерною для планування видатків за рахунок
субвенцій є відсутність системного підходу як при
визначенні переліку субвенцій, що надаються місцевим
бюджетам з державного, так і при визначенні обсягів
коштів, що надаються за їх рахунок з державного бюджету.
На сьогодні немає чітко визначеного переліку програм, які
належить фінансувати за рахунок субвенцій, розрахунків
загальної потреби в коштах та на відповідний рік.
Щорічні зміни в державному бюджеті на відповідний
рік щодо переліку та призначення соціальних субвенцій
призводять до ускладнень при плануванні видатків,
визначенні обсягів заборгованості за видами послуг, що
надаються пільговим категоріям громадян та громадянам,
які мають право на отримання субсидій.

10

У результаті цього по окремих субвенціях кошти
передбачаються в обсягах, що перевищують потребу
регіону, по інших регіони відчувають їх дефіцит.
Частиною другою ст. 76 Бюджетного кодексу України
встановлено, що рішенням про місцевий бюджет
визначається загальна сума доходів і видатків (з розподілом
на загальний та спеціальний фонди), а також з розподілом
видатків на поточні і капітальні. В аналогічному порядку
ст. 78 Бюджетного кодексу України визначено порядок
виконання місцевих бюджетів.
У той же час згідно з вимогами частини четвертої ст. 63
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”
у доходній частині місцевого бюджету повинні окремо
виділятися доходи, необхідні для виконання власних
повноважень, і доходи на забезпечення виконання
делегованих законом повноважень органів виконавчої
влади. А відповідно до частини сьомої ст. 64 цього Закону
зазначена вимога поширюється і на видатки місцевих
бюджетів, які повинні поділятися на дві частини: видатки,
пов’язані з виконанням власних повноважень місцевого
самоврядування, і видатки на виконання делегованих
законом повноважень органів виконавчої влади.
Проте
забезпечення
делегованих
повноважень
фінансовими ресурсами залишається на досить низькому
рівні і має значні відхилення у розрізі функцій.
Розширення функцій органів місцевого самоврядування
і делегування їм окремих повноважень органів державної
влади, що відбувалося протягом останніх років, не
супроводжувалося відповідним збільшенням місцевих
бюджетів і передачею джерел доходів, достатніх для
виконання поставлених перед ними завдань. Відсутність
міцної фінансової бази, малі розміри власних доходів,
залежність від надходжень загальнодержавних податків
та
бюджетних
трансфертів
знижує
ефективність
діяльності органів місцевого самоврядування. Тому
однією з найважливіших умов повноцінної діяльності
місцевого самоврядування є забезпечення його фінансової
незалежності шляхом зміцнення фінансової бази.
У відповідності зі ст. 10 Податкового кодексу України
кількість місцевих податків і зборів було скорочено:
1) місцевим податком вважається:
- податок на нерухоме майно, що відрізняється від
земельної ділянки;
- єдиний податок.
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2) до місцевих зборів відносяться:
- збір за здійснення деяких видів підприємницької
діяльності;
- збір за місця для паркування транспортних засобів;
- туристичний збір.
При цьому місцеві ради:
- обов’язково встановлюють податок на нерухоме майно,
що відрізняється від земельної ділянки, єдиний податок і збір
за здійснення деяких видів підприємницької діяльності;
- самостійно вирішують питання відповідно до вимог
Кодексу щодо встановлення збору за місця для паркування
транспортних засобів, туристичного збору.
Установлення місцевих податків і зборів, не передбачених
Кодексом, забороняється. Порядок зарахування податків і
зборів у відповідні місцеві бюджети визначається бюджетним
законодавством.
При ухваленні рішення про встановлення місцевих
податків і зборів обов’язково визначають: об’єкт
оподатковування, платників податків і зборів, розмір ставки,
податковий період й інші обов’язкові елементи, визначені ст.
7 Податкового кодексу України, з дотриманням критеріїв,
установлених розділом XІІ Податкового кодексу України
для відповідного місцевого податку або збору.
Рішення про встановлення місцевих податків та зборів
офіційно оприлюднюється відповідним органом місцевого
самоврядування до 15 липня року, що передує бюджетному
періоду, в якому планується застосовування встановлюваних
місцевих податків та зборів або змін (плановий період). В
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іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не
раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим
періодом.
У разі, якщо сільська, селищна або міська рада не
прийняла рішення про встановлення відповідних місцевих
податків та зборів, що є обов’язковими згідно з нормами
Кодексу, такі податки та збори справляються виходячи з
норм Кодексу із застосуванням мінімальної ставки місцевих
податків та зборів.
Установлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих
податків і зборів для окремих юридичних та фізичних осіб
– підприємців і фізичних осіб, або звільняти їх від сплати
таких податків і зборів не дозволяється.
Крім того, до повноважень сільських, селищних, міських
рад відноситься встановлення ставок єдиного податку в
межах ставок, передбачених відповідними законодавчими
актами.
Таке різке скорочення кількості місцевих податків та
зборів в деякій мірі вплине на доходи місцевих бюджетів.
Місцевим радам необхідно вишукувати резерви щодо
розширення бази оподаткування по тих податках і зборах,
що залишились для забезпечення надходження доходів на
необхідному рівні.
Податок з доходів фізичних осіб
Серед податкових надходжень найбільше значення
має прибутковий податок із громадян. Відповідно до ст.
162 Податкового кодексу України платниками податку
на доходи фізичних осіб є фізична особа − резидент, яка
отримує доходи як з джерела їх походження в Україні, так й
іноземні доходи, фізична особа − нерезидент, яка отримує
доходи з джерела їх походження в Україні, та податковий
агент.
Податковий кодекс України так визначає об’єкт
оподатковування:
1) для резидента:
1.1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;
1.2) доходи з джерела їх походження в Україні, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати,
надання);
1.3) іноземні доходи − доходи (прибуток), отримані з
джерел за межами України.
2) для нерезидента:
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2.1) загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід
з джерела його походження в Україні;
2.2) доходи з джерела їх походження в Україні, які
остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати,
надання).
Базою оподаткування є чистий дохід, який підлягає
оподаткуванню, нарахований (виплачений, наданий) на
користь платника податку протягом звітного податкового
періоду.
Податковим агентом визнається юридична особа (її
філія, відділення, інший відокремлений підрозділ), на яку
Податковий кодекс покладає обов’язок по вирахуванню,
утриманню з доходів, які нараховуються (виплачуються,
надаються) платникові, і перерахуванню податків у
відповідний бюджет від імені й за рахунок коштів платника
податків.
Податкові агенти мають усі права й виконують обов’язки,
встановлені Податковим кодексом України для платників
податків (ст. 18 Податкового кодексу України).
Не є платником податку нерезидент, який отримує доходи з
джерела їх походження в Україні і має дипломатичні привілеї
та імунітет, встановлені чинним міжнародним договором
України, щодо доходів, які він отримує безпосередньо від
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провадження дипломатичної чи прирівняної до неї таким
міжнародним договором діяльності.
Якщо фізична особа − платник податку, вперше отримує
оподатковувані доходи у середині податкового періоду, то
перший податковий період розпочинається з дня отримання
таких доходів.
Для більшості доходів (у тому числі зарплати, виплати
за цивільно-правовими договорами) передбачене ведення
прогресивної ставки податку з доходів. ЇЇ застосовуватимуть
до всіх оподатковуваних доходів платників податку, крім тих,
для яких законом визначено спеціальні ставки (наприклад,
зарплата шахтарів – 10%, дивіденди – 5%).
Ставка податку становить 15 % щодо одержаних доходів,
але не виключно у формі заробітної плати, заохочувальних
та компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які
виплачуються (надаються) платнику у зв’язку з трудовими
відносинами та за цивільно-правовими договорами; виграшу
у державну та недержавну грошову лотерею, виграш гравця
(учасника), отриманий від організатора азартної гри.
У випадку, якщо загальна сума вищевказаних доходів,
отриманих платником податків у звітному податковому
місяці, перевищує 10-кратний розмір мінімальної заробітної
плати, встановленої законом на 1 січня звітного податкового
року, ставка податку становить 17 % суми перевищення з
урахуванням податку, сплаченого по ставці 15 %.
Щодо ряду доходів, зокрема нарахованих як:
- процент на поточний або депозитний (вкладний)
банківський рахунок;
- процентний або дисконтний дохід за іменним
ощадним (депозитним) сертифікатом;
- процент на вклад (депозит) члена кредитної
спілки у кредитній спілці;
- дохід, який виплачується компанією, що управляє
активами інституту спільного інвестування, на
розміщені активи відповідно до закону;
- дохід за іпотечними цінними паперами
(іпотечними облігаціями та сертифікатами)
відповідно до закону;
- дохід у вигляді відсотків (дисконту), отриманий
власником облігації від їх емітента відповідно до
закону;
- дохід за сертифікатом фонду операцій з
нерухомістю та дохід, отриманий платником
податку
внаслідок
викупу
(погашення)
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управителем сертифікатів фонду операцій з
нерухомістю в порядку, визначеному в проспекті
емісії сертифікатів;
- доходи у вигляді дивідендів;
- доходи в інших випадках, прямо визначених
відповідними нормами Податкового кодексу
України, ставка податку становить 5 % бази
оподатковування.
Щодо доходів, нарахованих як виграш або призу (крім
виграшу в державній і недержавній грошовій лотереї та
виграшу, отриманого від організатора азартної гри) на
користь резидентів або нерезидентів, застосовується ставка
в розмірі 30 %.
Податковий кодекс України чітко виокремлює доходи
у вигляді зарплати та інші виплати (наприклад, додаткові
блага та виплати за цивільно-правовими договорами).
Що ж до оподаткування зарплати, то у Податковому
кодексі України є кілька правил:
1. Базою для оподаткування є доходи у вигляді
зарплати, які нараховано або виплачено платнику
податку.
2. При нарахуванні зарплат податок слід
утримувати з суми нарахованої зарплати, яку
зменшено на:
- суму єдиного соціального внеску (далі ЄСВ),
страхових внесків до Накопичувального фонду
(його поки що лише планують запровадити), а у
випадках, передбачених законом, – обов’язкових
страхових внесків до недержавного пенсійного
фонду (їх теж поки немає), які відповідно до
закону утримують із зарплати;
- суму податкової соціальної пільги за її
наявності.
Як відомо, ЄСВ утримують також і з лікарняних. Отже,
вони не зменшуватимуть суми зарплати.
Про порядок проведення перерахунку й застосування
податкової соціальної пільги говориться у ст. 169
Податкового кодексу України. Податкова соціальна пільга
буде застосовуватися до нарахованого місячного доходу
у вигляді заробітної плати тільки по одному місцю його
нарахування (виплати).
Пільгу можна застосовувати до зарплати всіх фізичних
осіб (за винятком студентів, аспірантів, які отримують
стипендію з бюджету), у тому числі тих, які трудову
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діяльність суміщають із підприємницькою. При цьому не
важливо, чи отримують вони підприємницькі доходи.
Відмінністю від чинного порядку застосування податкової
соціальної пільги є те, що з наступного року пільгу
надаватимуть і в місяці звільнення.
Податкова соціальна пільга у Податковому кодексі
України прив’язана до прожиткового мінімуму для
працездатної особи, установленого законом на 1 січня
звітного податкового року. Правом на цю пільгу може тепер
скористатись кожен платник податку. Утім у Прикінцевих
положеннях Податкового кодексу України зафіксовано,
що дана норма набирає чинності з 01.01.15 р. До цієї дати
загальну податкову соціальну пільгу доведеться надавати в
розмірі, що дорівнює 50% зазначеного показника.
Право на пільгу є лише в тих осіб, які отримують зарплату
(інший прирівняних до неї дохід) у сумі, що не перевищує
розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для
працездатної особи на 1 січня звітного податкового року,
помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 грн.
У Податковому кодексі України оновлено визначення
додаткових благ. Основна відмінність від поняття, яке
використовувалося раніше, полягає в тому, що таких видів
доходу, як додаткове благо, передбачено для всіх без винятку
платників податку, а не лише найманих працівників.
Додаткове благо – кошти, матеріальні чи нематеріальні
цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються
(надаються) платнику податку податковим агентом, якщо
такий дохід не є заробітною платою та не пов’язаний
із виконанням обов’язків трудового найму або не є
винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами),
укладеними з таким платником податку.
Доходи у вигляді процентів на поточні банківські
рахунки, за якими на користь фізичних осіб здійснюються
виключно виплата зарплати, стипендій, пенсій, соціальної
допомоги та інших передбачених законом соціальних
виплат, узагалі звільнені від оподаткування. Як і раніше,
не підлягають оподаткуванню доходи, отримані фізичною
особою у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери,
емітовані Міністерством фінансів України.
У той же час плата (відсотки), що розподіляються на
пайові внески членів кредитної спілки, є оподатковуваним
доходом, із якого кредитна спілка утримує та перераховує
до бюджету 5% податку з доходів.
З 1 січня дивіденди оподатковуються за ставкою 5%,
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крім дивідендів за привілейованими корпоративними
правами. Коли дивіденди на користь фізичної особи
нараховуватимуть за акціями або іншими корпоративними
правами, які мають привілейованих або інший статус, що
передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів чи
суми, яка є більшою за суму виплат, розраховану на будьяку іншу акцію, емітовану таким платником податку, то
доведеться утримувати податок за прогресивною ставкою
– 15% (17%).
Податок з орендної плати нерухомого майна фізичні
особи орендодавці сплачують так само, як і до прийняття
Податкового кодексу України, а саме:
• якщо орендарем є юридична особа – вона
відповідальна за утримання податку;
• якщо орендарем є фізична особа – платник
податку самостійно сплачує його протягом 40
календарних днів після останнього дня звітного
кварталу.
При наданні нецільової благодійної допомоги податкові
агенти можуть не оподатковувати її суму, яка протягом
звітного податкового року сукупно не перевищує суми
граничного розміру доходу, який дає право на податкову
соціальну пільгу. Із суми перевищення слід утримувати
15% (17%) податку з доходів.
Доходи у вигляді виграшів та призів оподатковуються
за подвійною ставкою – 30%. Це правило не стосується
виграшів у державних та недержавних грошових лотереях
та виграшу гравця отриманого від організатора азартної
гри, із них утримуватимуть 15% (17%) податку з доходів.
Також за ставкою 15% (17%) оподатковуватимуться грошові
виграші у спортивних змаганнях.
В той же час від оподаткування звільнено:
- винагороди спортсменам: чемпіонам України,
призерам спортивних змагань міжнародного
рівня, у тому числі спортсменам-інвалідам, які
виплачуються з бюджету;
- суму виграшу, призу в державну грошову
лотерею в розмірі, що не перевищує 50
мінімальних зарплат. А в тих, що отримують
більше – утримується податок за ставкою 15%
(17%);
- вартість орденів, медалей, знаків, кубків,
дипломів, грамот та квітів, якими відзначаються
працівники, інші категорії громадян та/або
переможці змагань, конкурсів;
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- вартість дарунків (а також призів переможцям
та призерам спортивних змагань), якщо вона не
перевищує 50% мінімальної заробітної плати,
установленої на 1 січня звітного податкового
року.
Податковий кодекс України передбачає інші, ніж Закон
про доходи, строки звітування за коштами, отриманими
на відрядження або під звіт. Звіт про використання
коштів, виданих на відрядження або під звіт, подається до
закінчення п’ятого банківського дня, що настає за днем, у
якому платник податку завершує таке відрядження та/або
терміну дії коштів під звіт.
Так, податковим агентом платника податків при
оподатковуванні суми, виданої платникові податків під звіт
і не повернутої їм протягом установленого строку, є особа,
що видала таку суму.
Сума податку, нарахована на суму такого перевищення,
утримується особою, що видала ці кошти, за рахунок
будь-якого оподатковуваного доходу (після його
оподатковування) платника податків за відповідний
місяць, а у випадку недостатності суми доходу – за рахунок
оподатковуваних доходів наступних звітних місяців до
повної сплати суми такого податку.
Оподатковування доходів нерезидентів
Доходи із джерелом їхнього походження в Україні,
які виплачуються (надаються) на користь нерезидентів,
обкладають податками за правилами, встановленими для
резидентів з урахуванням окремих особливостей.
Якщо доходи із джерелом їхнього походження в Україні
виплачуються нерезиденту іншим нерезидентом, то вони
повинні зараховуватися на рахунок, відкритий таким
нерезидентом у банку-резиденті. При цьому такий банкрезидент уважається податковим агентом при проведенні
будь-яких видаткових операцій із цього рахунку.
У випадку виплати нерезидентом таких доходів іншому
нерезиденту готівкою або в не грошовій формі, нерезидент
– одержувач такого доходу – зобов’язаний самостійно
нарахувати й сплатити податок у бюджет протягом 20
календарних днів після одержання таких доходів, але не
пізніше закінчення строку його перебування в Україні.
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Порядок оподатковування операцій із продажу
(обміну) об’єктів нерухомого майна
Не обкладається податком доход, отриманий платником
податків від продажу (обміну) не частіше одного разу
протягом звітного податкового року, зокрема житлового
будинку, квартири або їхні частини, кімнати, садового
(дачного) будинку (включаючи земельну ділянку, на якій
розташовані такі об’єкти). Це також стосується і земельної
ділянки, площа якої не перевищує норми безоплатної
передачі, встановленої ст. 121 Земельного кодексу України.
Ця пільга поширюється лише на перелічені об’єкти і
виключно за умови, що вони перебувають у власності
фізичної особи понад три роки.
Дохід, отриманий платником податків від продажу
протягом звітного податкового року більш ніж одного з
об’єктів нерухомості, зазначених у п. 172.1, або від продажу
об’єкта нерухомості іншого, ніж зазначені в п. 172.1
Податкового кодексу України, підлягає оподатковуванню
по ставці 5 %.
Для нерезидентів діють аналогічні умови, але ставка
податку становить 15% (17%).
Дохід від продажу об’єкта нерухомості визначається,
виходячи із ціни, зазначеної в договорі купівлі-продажу,
але не нижче його оцінної вартості, розрахованої органом,
уповноваженим здійснювати таку оцінку відповідно до
законодавства.
Сума податку самостійно визначається продавцем
та самостійно сплачується в бюджет через банківські
установи.
У разі міни оподатковуватиметься лише дохід платника у
вигляді отриманої ним грошової компенсації від відчуження
нерухомого майна.
При продажі (обміні) рухомого майна ставка податку
становить 5%, виходячи з ціни, зазначеної в договорі купівліпродажу, але не нижче оціночної вартості такого об’єкта.
Для нерезидентів ставка податку дорівнює 15% (17%).
Продаж легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера
не частіше одного разу протягом звітного податкового
року оподатковується за ставкою в 1%. Якщо протягом
податкового року продається два і більше транспортних
засобів, то ставка податку становить 5% (для нерезидентів
15% (17%).
Дохід від продажу об’єкта рухомого майна у вигляді
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легкового автомобіля, мотоцикла, моторолера визначається
виходячи з ціни, зазначеної у договорі купівлі-продажу,
але не нижче оціночної вартості цього об’єкта та не нижче
25% вартості такого самого нового об’єкта рухомого майна.
Отже, автомобіль тепер можна продати хоч за 1 грн., але
дохід доведеться сплатити із суми, не меншої 25% вартості
нової.
Доходи від успадкування (дарування) не змінилися, але
у Податковому кодексі України є деякі уточнення: ставка
податку залежить від ступеня споріднення: першого (0%),
другого (5%). У переліку осіб, які належать до першого
ступеня споріднення у Податковому кодексі України,
значаться лише батьки, чоловік або дружина, діти, у тому
числі усиновлені. Другий ступінь споріднення – батьки
чоловіка або дружини та дітей чоловіка або дружини.
За нульовою ставкою оподатковуватиметься вартість
рухомого та нерухомого майна, успадкованого дитиноюінвалідом, незалежно від ступеня споріднення.
Усі спадкоємці звільняються від оподаткування
успадкованих непогашених вкладів в установах Ощадного
банку СРСР та установах державного страхування СРСР.
Будь-яка
спадщина
від
спадкодавця-нерезидента
оподатковується за ставкою 15% (17%). Так само
оподатковується
будь-яка
спадщина,
успадкована
нерезидентом від резидента.
Дарування від фізичних осіб оподатковується за тими ж
правилами, що й спадкування.
Відповідно до Податкового кодексу України не
оподатковуються доходи:
1. Декретні.
2. Внесення майна до статутного фонду.
3. Оплата навчання та підвищення кваліфікації
платника податку.
4. Страхові виплати при відшкодуванні
вартості майна.
5. Страхові виплати при страхуванні цивільної
відповідальності.
6. Виплати від профспілок.
Доходи фізичної особи-підприємця, отримані протягом
календарного року від здійснення господарської діяльності,
обкладають податками по ставках, визначених у п. 167.1
Податкового кодексу України.
Об’єктом оподатковування є чистий оподатковуваний
дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним
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доходом (у грошовій і негрошовій формі) і документально
підтвердженими витратами, пов’язаними з господарською
діяльністю такої фізичної особи - підприємця.
Не включається у витрати й дохід фізичної особипідприємця, зареєстрованого платником ПДВ, суми ПДВ,
які входять у ціну придбаних або проданих товарів (робіт,
послуг).
Не входить до витрат фізичної особи-підприємця
вартість придбаного нерухомого майна, що підлягає
державній реєстрації, у випадку, якщо таке майно
придбане до державної реєстрації фізичної особи суб’єктом
підприємницької діяльності й/або не використовується в
такій діяльності.
Особи, які мають намір здійснювати незалежну
професійну діяльність, зобов’язані стати на облік в
органах державної податкової служби за місцем постійного
проживання як самозайняті особи й одержати посвідчення
про таку реєстрацію.
Доходи громадян від проведення незалежної професійної
діяльності, отримані протягом
календарного року,
обкладають податками по ставках, визначених у п. 167.1
Податкового кодексу України.
Самозайнята особа − платник податку, який є фізичною
особою-підприємцем або провадить незалежну професійну
діяльність за умови, що він не є працівником в межах такої
підприємницької чи незалежної професійної діяльності.
Незалежна професійна діяльність − участь фізичної особи
у науковій, літературній, артистичній, художній, освітній
або викладацькій діяльності, діяльність лікарів, приватних
нотаріусів, адвокатів, аудиторів, бухгалтерів, оцінщиків,
інженерів чи архітекторів, особи, зайнятої релігійною
(місіонерською) діяльністю, іншою подібною діяльністю
за умови, що така особа не є працівником або фізичною
особою-підприємцем та використовує найману працю не
більш як чотирьох фізичних осіб.
Оподатковуваним
доходом
вважається
сукупний
чистий дохід, тобто різниця між доходом i документально
підтвердженими витратами, необхідними для провадження
певного виду незалежної професійної діяльності.
У разі неотримання свідоцтва особою, яка провадить
незалежну професійну діяльність, об’єктом оподаткування
є доходи, отримані від такої діяльності без урахування
витрат.
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Адміністративні штрафи
Один з видів доходів місцевих бюджетів, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів, – адміністративні штрафи. Розмір надходжень
даного виду доходів залежить від розміру штрафу за
конкретне правопорушення та кількість зафіксованих
правопорушень.
Державне мито
Справляння державного мита в Україні регулюється
Декретом Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 р. №
7-93 “Про державне мито”, а порядок його обчислення та
сплати – Інструкцією, затвердженою наказом Головної
державної податкової інспекції від 22.04.1993 р. №15 “Про
порядок обчислення та справляння державного мита”.
Державне мито – це плата, яка справляється за вчинення
юридичних дій та за видачу документів юридичного
значення уповноваженими на те органами.
Платниками державного мита на території України є
фізичні та юридичні особи за вчинення в їхніх інтересах
дій та видачу документів, що мають юридичне значення,
уповноваженими на те органами.
За несвоєчасне або неповне внесення державного мита до
бюджету стягується пеня та штрафи відповідно до закону.
Міністерство фінансів України, Головна державна
адміністрація України, місцеві фінансові органи та
державні податкові інспекції проводять ревізії та перевірки
правильності справляння державного мита, а також
своєчасності й повноти внесення його до бюджету в усіх
установах, що його справляють.
Єдиний податок
Єдиний податок сплачується на рахунок відповідного
бюджету в розмірі частини єдиного податку, що підлягають
перерахуванню до цих бюджетів відповідно до норм Указу
Президента України від 3 липня 1998 року № 727 “Про
спрощену систему оподаткування, обліку та звітності
суб’єктів малого підприємництва” (з наступними змінами)
та Закону України “Про внесення змін до Декрету Кабінету
Міністрів України “Про прибутковий податок з громадян”
(Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 30−31, ст.195)
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(крім єдиного податку, який сплачується у січні 2011 року за
останній звітний (податковий) період 2010 року).

додаткову особу та повідомити про це податковий орган,
який зобов’язаний внести відповідні зміни до патенту в
строки, передбачені для його видачі.
Плата за землю

Перехід на спрощену систему
оподаткування
Суб'єкти малого підприємництва-фізичні особи мають
право самостійно обрати спосіб оподаткування доходів
за єдиним податком шляхом отримання свідоцтва про
сплату єдиного податку. Об'єктом оподаткування є
виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг),
під якою розуміється сума, фактично отримана суб'єктом
підприємницької діяльності на поточний рахунок або/та в
касу за здійснення операцій з продажу продукції (товарів,
робіт, послуг).
Ставку єдиного податку для суб'єктів малого
підприємництва-фізичних осіб встановлюють місцеві
ради за місцем їх державної реєстрації в залежності від
виду діяльності. При здійсненні кількох видів діяльності
придбавається одне свідоцтво і сплачується єдиний податок,
що не перевищує встановленої максимальної ставки.
У тому разі, коли платник податку здійснює
підприємницьку діяльність з використанням найманої праці
або за участю у підприємницькій діяльності членів його сім’ї,
розмір фіксованого податку збільшується на 50 відсотків
за кожну особу. У такому випадку платник фіксованого
податку має право самостійно доплатити 50 відсотків суми
встановленого фіксованого податку з розрахунку на кожну
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Згідно зі ст. 14 Конституції України земля є основним
національним багатством, що перебуває під особливою
охороною держави. Право власності на землю гарантується.
Це право набувається і реалізується громадянами,
юридичними особами та державою виключно відповідно до
закону. У ст. 206 Земельного кодексу України від 25.10.2001
р. встановлено, що використання землі в Україні є платним.
Такий підхід сприяє раціональному використанню та
охороні земель.
У Податковому кодексі України точніше прописано,
що є базою оподаткування на землю (ст. 271 Податкового
кодексу України). Це нормативна грошова оцінка земельної
ділянки із урахуванням коефіцієнта індексації, визначеного
відповідно до прописаного в Податковому кодексу України
порядку. А от якщо нормативно грошову оцінку щодо
земельної ділянки не проведено, базою оподаткування буде
площа ділянки.
Ставки податку за один гектар сільсько-господарських
угідь не зміняться. Як і раніше, для ріллі, сіножатей і пасовищ
податок становитиме 0,1% від нормативної грошової оцінки
ділянки, а за багаторічні насадження – 0,03%. Але за новим
Податковим кодексом України сплачувати податок за
такою ставкою зможуть військові сільгосппідприємства
незалежно від того, до якої категорії земель віднесено їхні
сільськогосподарські угіддя.
У той же час у Податковому кодексі України є деякі казуси
щодо земель лісогосподарського призначення. Адже за ст.
5 Лісового кодексу України до земель лісогосподарського
призначення належать землі, на яких розташовані лісові
ділянки, та нелісові землі, зайняті сільськогосподарськими
угіддями, водами й болотами, спорудами, комунікаціями,
малопродуктивними землями, які надані в установленому
порядку та використовуються для потреб лісового
господарства.
Водночас прописані в Податковому кодексі України
правила сплати податку на землю не охопили всі ці види
земель. Податок за лісові землі справляють як складову
плати за спеціальне використання лісових ресурсів. А
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от щодо нелісових земель, то правила вибору ставки на
землю зазначено лише для сільгоспугідь і ділянок, зайнятих
виробничими,
культурно-побутовими,
житловими
будинками та господарськими будівлями й спорудами.
Як мінімум нелісові землі, зайняті водами, болотами,
комунікаціями, та малопродуктивні землі залишились без
уваги. А, отже, виходить, що формально платити за такі
землі не потрібно.

Механізм розрахунку земельного податку
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Майже втричі зросли ставки податку за земельні ділянки,
нормативну грошову оцінку яких не проведено.
Окремі коефіцієнти, які застосовували в містах Києві,
Сімферополі, Севастополі та містах обласного значення не
змінились.
Сільські, селищні та міські ради тепер зможуть
встановлювати диференційні ставки в залежності від
чисельності населення, що дасть можливість надходження
додаткових коштів до відповідного бюджету.
Спонукати до цього буде збільшене граничне обмеження
– не більше 3-кратного розміру наведених у таблиці ставок
податку з урахуванням коефіцієнту.
За площі, що надаються в оренду, податок
обчислюватиметься за ставкою 1% від нормативної грошової
оцінки, визначеної з урахуванням застосування відповідного
коефіцієнта функціонального використання цих площ
залежно від виду економічної діяльності орендаря або за
ставками, зазначеними у таблиці (якщо земельні ділянки
розташовані в межах населених пунктів і не проведено їх
нормативної грошової оцінки).
Податок за площі, надані в оренду, обчислюються з дати
укладення договору оренди земельної ділянки чи з дати
укладення договору оренди будівель (їх частин).
Податковим кодексом України встановлено пільговий
коефіцієнт для сплати податку на землю за ділянки (у межах
і за межами населених пунктів), надані для розміщення

Ставки податку в залежності від чисельності
населення.
Групи населених пунктів
із чисельністю населення,
тис. осіб
До 0,2
Від 0,2 до 1
Від 1 до 3
Від 3 до 10
Від 10 до 20
Від 20 до 50
Від 50 до 100
Від 100 до 250
Від 250 до 500
Від 500 до 1000
Від 1000 і більше

Ставки
податку,
грн.
за 1 м2
0,24
0,24
0,24
0,48
0,77
1,2
1,44
1,68
1,92
2,4
3,36

об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію
з відновлюваних джерел енергії. Виплати вони сплачують
у розмірі 25% податку, обчисленого відповідно до інших
статей Податкового кодексу України.
Також Податковим кодексом України встановлено ставки
податку за земельні ділянки несільськогосподарських
угідь за межами населених пунктів, щодо яких не
проведено нормативної грошової оцінки. Згідно з ст. 277.1
Податкового кодексу України податок за 1 га таких угідь,
зайнятих госпбудівлями (спорудами), становитиме 5%
від нормативної грошової оцінки одиниці площі ріллі по
АР Крим чи області. Така сама ставка буде й для ділянок,
наданих садівницьким товариствам, у тому числі зайнятих
садовими та/або дачними будинками фізичних осіб.
З 1 січня 2011 року промислові підприємства, які отримали
землі тимчасової консервації, сплачуватимуть податок за
ставкою 0,03% від нормативної грошової оцінки одиниці
площі ріллі по АР Крим або області.
Змінились ставки податку за землі природоохоронного,
оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного
призначення. За ділянки, передані у власність або надані в
користування (окрім сільськогосподарських угідь та лісових
земель), нормативну грошову оцінку яких не проведено,
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податок становить 5% від нормативної грошової оцінки
одиниці площі ріллі по АР Крим чи області.
Щодо пільговиків по сплаті податку, то згідно з
Податковим кодексом України звільнення від податку для
відповідної категорії фізичних осіб поширюється лише на
одну земельну ділянку за кожним видом використання в
межах граничних норм, ідентичних тим, що згадані в ст. 121
Земельного кодексу України.
Щодо пільг по сплаті податку для юридичних осіб, то
зокрема:
- віднині можуть не платити податку військові
формування, утворені відповідно до законів
України, які повністю утримуються за рахунок
коштів державного чи місцевого бюджетів;
- звільнені від податку дитячі санаторно-курортні
та оздоровчі заклади України, які знаходяться на
балансі підприємств, установ та організацій;
- релігійні організації України не платять тільки
за земельні ділянки, надані для будівництва й
обслуговування культових та інших будівель,
необхідних для забезпечення їх діяльності;
- дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади
незалежно від форм власності й джерел
фінансування.
Податковим кодексом України також установлено, які
ділянки не оподатковуються:
- від
оподаткування
звільнено
сільськогосподарські
угіддя,
які
перебувають у тимчасовій консервації або
в стадії сільськогосподарського освоєння;
- землі під проїзною частиною, узбіччям,
земляним
полотном,
декоративним
озелененням,
резервами,
кюветами,
мостами,
штучними
спорудами,
тунелями, транспортними розв’язками,
водопропускними спорудами, підпірними
стінками,
шумовими
екранами,
очисними спорудами й розташованими
в межах смуг відведеннями для інших
дорожніх споруд та обладнання. Сюди
ж відносяться землі, що знаходяться за
межами смуг відведення, якщо на них
розміщені споруди, які забезпечують
функціонування автомобільних доріг;
- земельні
ділянки
крематоріїв
та
колумбаріїв.

Обласні, міські, селищні та сільські ради можуть
установити два типи пільг щодо земельного податку:
- часткове звільнення на певний строк;
- зменшення суми земельного податку за рахунок
коштів, що зараховуються до відповідних
місцевих бюджетів.
Податковим кодексом України дозволено фізичним
особам у сільській та селищній місцевостях платити податок
через каси сільських (селищних) рад. Для цього податківцями
буде розроблено форму спеціальної квитанції.
Також Податковим кодексом України встановлено, із
якого часу новий власник має платити податок у випадку
придбання ділянки. У разі переходу права власності на
земельну ділянку від одного власника до іншого протягом
календарного року податок сплачує попередній власник за
період із 1 січня цього року до початку того місяця, у якому
він утратив право власності на зазначену земельну ділянку,
а новий власник – починаючи з місяця, у якому в нього
виникло право власності.
Податковим кодексом України встановлено порядок
сплати податку на землю суб’єктами, які користуються
будівлею (чи її частиною), що знаходиться на ділянці.
Відповідно до п. 286.6 Податкового кодексу України
за земельну ділянку, на якій розташована будівля, що
перебуває в користуванні кількох юридичних або фізичних
осіб, податок нараховують кожній із них пропорційно до тієї
частини площі будівлі, що знаходиться в їх користуванні, з
урахуванням прибудинкової території.
При переході права власності на будівлю, споруду (їх
частину) податок за земельні ділянки, на яких розташовані
будівлі, споруди (їх частини) з урахуванням прибудинкової
території, новий власник сплачує з дати державної реєстрації
права власності на нерухоме майно.
Орендна плата за землю
Норми Податкового кодексу України, якими врегульовані
питання сплати орендної плати за ділянки державної та
комунальної власності, простіші за ті, що працювали до
прийняття Податкового кодексу України. Так, у відповідності
до ст. 288 Податкового кодексу України підставою для
нарахування орендної плати за земельну ділянку є договір
оренди.
Але
органи
виконавчої
влади
та
місцевого
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самоврядування, які укладають договори оренди землі,
повинні до 1 лютого подавати місцевим податківцям
переліки орендарів, із якими укладено договори оренди
землі на поточний рік, та інформувати відповідний орган
ДПС про укладення нових, унесення змін до існуючих
договорів оренди землі та їх розірвання до 1-го числа
місяця, що настає за місяцем, у якому відбулися зазначені
зміни.
Розмір та умови внесення орендної плати встановлюються
в договорі оренди між орендодавцем (власником) і
орендарем.
Але Податковий кодекс України встановлює граничні
межі для суми орендної плати. Тож у 2011 році річний
розмір орендної плати не може бути меншим:
1)для земель сільськогосподарського призначення
– за розмір земельного податку;
2)для інших категорій земель – трикратного
розміру земельного податку;
3)не може перевищувати:
- для земельних ділянок, наданих для
розміщення, будівництва, обслуговування та
експлуатації об’єктів енергетики, які виробляють
електричну енергію з відновлювальних джерел
енергії, включаючи технологічну інфраструктуру
таких об’єктів (виробничі приміщення, бази,
розподільчі пункти (пристрої), електричні
підстанції, електричні мережі), – 3% нормативної
грошової оцінки;
- для інших земельних ділянок, наданих в
оренду, – 12% нормативної грошової оцінки.
Орендна плата може перевищувати максимум тільки
в одному випадку – у разі визначення орендаря на
конкурентних засадах.
Плата за суборенду земельних ділянок не може
перевищувати орендної плати.
Нормативна оцінка землі переглядатиметься щорічно
станом на 1 січня поточного року.
Формула визначення коефіцієнта індексації потрапила
до Податкового кодексу України з Порядку проведення
індексації грошової оцінки земель, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2000 №783.
Єдиною й головною відмінністю розрахунку є наступна
– якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 %, він
застосовується із значенням 110.
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Отже, нормативна оцінка землі зростатиме щорічно на
10%, навіть якщо інфляція зникне як економічне явище.
При цьому коефіцієнт індексації нормативної грошової
оцінки земель застосовуватимуть кумулятивно залежно від
дати проведення нормативної грошової оцінки земель.
Збір за паркування транспортних засобів
До вступу в силу Податкового кодексу України
порядок стягнення збору за паркування транспортних
засобів регулювався ст. 3 Декрету № 56-93 і відповідними
положеннями органів місцевого самоврядування.
До 01.01.2011 року збір за паркування автотранспорту
платиться водіями на місці паркування й установлюється
з розрахунку за одну годину паркування. При цьому в
загальних випадках граничний розмір збору в спеціально
обладнаних місцях не повинен перевищувати 3 %
неоподаткованого мінімуму доходів громадян (0,51 грн.),
у відведених місцях – 1 % неоподатковуваного мінімуму
доходів громадян (0,17 грн.).
З 01.01.2011 р. визначення кола платників кардинально
змінилося.
Стаття 266 Податкового кодексу України називає
платниками збору юридичних осіб, їх філії (відділення),
фізичних осіб-підприємців, які відповідно до рішення
сільської, селищної або міської ради організовують і
здійснюють діяльність по забезпеченню паркування
транспортних засобів на площадках для платного
паркування й спеціально відведених автостоянках.
База обкладання збором – площа земельної ділянки,
що відповідно до рішення сільської, селищної або міської
ради спеціально відведена для забезпечення паркування
транспортних
засобів
на
автомобільних
дорогах
загального користування, тротуарах або інших місцях, а
також комунальні гаражі, стоянки, паркинги (будинку,
спорудження, їхньої частини), які побудовані за рахунок
засобів місцевого бюджету. При цьому не належать до
спеціально відведених автостоянок гаражі, автостоянки,
власники або користувачі яких є платниками земельного
податку або орендної плати за земельні ділянки державної
й комунальної власності, а також земельні ділянки, що
належать до прибудованих територій.
Ставки збору встановлюються за кожний день здійснення
діяльності по забезпеченню паркування транспортних
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збору до місцевого бюджету. Але в зв’язку зі збільшенням
ставки збору немає впевненості, що всі приватні підприємці
(а в основному вони займаються паркуванням автомобілів)
будуть продовжувати свою діяльність.
Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності

Місця паркування мають бути обладнані
паркоматами
засобів у гривнях за 1 кв. м площі земельної ділянки,
відведеної для організації й здійснення такої діяльності,
у розмірі від 0,03 до 0,15 % мінімальної заробітної плати,
установленої законом на 1 січня податкового (звітного) року.
Якщо виходити з мінімальної заробітної плати в розмірі 922
грн., то збір за паркування буде коливатися у вартісному
інтервалі від 0,28 грн. до 1,38 грн. за 1 кв. м.
Ставка збору й порядок його сплати в бюджет
установлюються відповідною сільською, селищною або
міською радою. Виконком місцевої ради повинен передати
в органи ДПА рішення депутатів про справляння збору
із зазначенням переліку земельних ділянок, загальної
площі, техобладнання, кількість місць, а також перелік
уповноважених операторів парковки. Базовий податковий
(звітний) період рівняється календарному кварталу.
Збір платиться в місцеві бюджети авансовими внесками
до 30-го числа (включно) кожного місяця (у лютому до 28-го
(29-го) включно) по місцю розташування місця паркування.
Остаточна сума, обчислена по податковій декларації за
податковий (звітний) квартал (з обліком фактично внесених
авансових платежів), платиться в строки, затверджені для
квартального податкового періоду.
У відповідності до вимог Податкового кодексу України
ставка збору за паркування транспортних засобів зросла,
а, отже, повинна збільшитись сума коштів від даного виду
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Збір за провадження деяких видів підприємницької
діяльності – це сума коштів, яка сплачується суб’єктом
господарювання
за
провадження
певного
виду
підприємницької діяльності. Цей збір є своєрідним аналогом
плати за торговий патент на деякі види підприємницької
діяльності, а його введення обумовлене необхідністю
нормативно-правового регулювання діяльності з роздрібної
торгівлі на території України, обміну готівкових валютних
цінностей, надання деяких платних послуг, а також послуг
у сфері розваг.
Тому, щоб:
- здійснювати роздрібну
та оптову торгівлю,
діяльність
у
торговельно-виробничій
(ресторанне
господарство) сфері за готівку, інші готівкові платіжні
засоби та з використанням платіжних карток;
- надавати побутові послуги для задоволення
особистих потреб замовника за готівку, а також із
використанням інших форм розрахунків, включаючи
платіжні картки;
- торгувати валютними цінностями в пунктах обміну
валют;
- проводити лотереї, а також розважальні ігри,
участь у яких не передбачає одержання її учасниками
грошових або майнових призів (виграшів), зокрема більярд,
кегельбан, боулінг, настільні ігри, треба одержати торговий
патент у податковій. Платити збір за діяльність за звичайним
патентом слід не пізніше 15-го числа місяця, що передує
звітному місяцю (кварталу).
Однак, тепер несплачену в строк суму збору вважатимуть
податковим боргом. Крім того, податківці отримали право
анулювати патент із першого числа місяця, у якому сталося
порушення.
Розмір платежу в межах ставок, установлених
Податковим кодексом України, затверджує орган місцевого
самоврядування.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності
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та діяльності з надання платних послуг установлюється
сільськими, селищними та міськими радами (далі у
цьому пункті — органами місцевого самоврядування) з
розрахунку на календарний місяць у відповідному розмірі
від мінімальної заробітної плати, визначеної законом на 1
січня календарного року (далі мінімальна заробітна плата),
з урахуванням місця знаходження пункту продажу та
асортименту товарів, пункту з надання платних послуг та
їх виду.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності (крім
провадження торговельної діяльності нафтопродуктами,
скрапленим та стиснутим газом із застосуванням пістолетних
паливно-роздавальних
колонок
на
стаціонарних,
малогабаритних і пересувних автозаправних станціях,
заправних пунктах) та діяльності з надання платних послуг
встановлюється в таких межах:
а) на території міста Києва та обласних центрів — від
0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати;
б) на території міста Севастополя, міст обласного
значення (крім обласних центрів) і районних центрів — від
0,04 до 0,2 розміру мінімальної заробітної плати;
в) на території інших населених пунктів — до 0,1
розміру мінімальної заробітної плати.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності
нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на
стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних
станціях, заправних пунктах встановлюється в межах від
0,08 до 0,4 розміру мінімальної заробітної плати залежно від
місця розташування таких пунктів продажу.
Ставка збору за здійснення діяльності у сфері розваг на
квартал становить:
— для використання грального автомата (грального
автомата «кран-машина» — грального автомата, на якому
проводяться дитячі ігри, іншого грального автомата,
призначеного для проведення платних розважальних ігор)
— розмір мінімальної заробітної плати;
— для використання гральних жолобів (доріжок)
кегельбана, боулінга, що вводяться в дію за допомогою
жетона, монети або без них, — розмір мінімальної заробітної
плати, збільшений у 2 рази за кожний гральний жолоб
(доріжку);
— для використання столів для більярда, що
вводяться в дію за допомогою жетона, монети або без
них, крім столів для більярда, що використовуються для

спортивних аматорських змагань, — розмір мінімальної
заробітної плати за кожний стіл для більярда;
— для проведення інших оплатних розважальних
ігор — розмір мінімальної заробітної плати за кожне окреме
гральне місце.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності із
придбанням пільгового торгового патенту встановлюється в
розмірі 0,05 суми мінімальної заробітної плати щорічно.
Ставка збору за провадження торговельної діяльності із
придбанням короткотермінового торгового патенту за один
день становить 0,02 розміру мінімальної заробітної плати.
Суб’єкт господарювання, що припинив діяльність, яка
відповідно до цього Кодексу підлягає патентуванню, до 15
числа місяця, що передує звітному, письмово повідомляє
про це відповідному органу державної податкової служби.
При цьому торговий патент підлягає поверненню органу
державної податкової служби, який його видав, а суб’єкту
господарювання повертається надмірно сплачена сума
збору.
Туристичний збір
Туристичний збір – це місцевий збір, кошти від якого
зараховуються до місцевого бюджету і використовуються
для розвитку туристичної і курортної інфраструктури
відповідної територіальної громади.
Туристичний збір увібрав у себе риси курортного й
уже забутого готельного зборів. Упровадити його можуть
у будь-якому куточку нашої країни – для цього не треба
бути туристичною Меккою або курортною зоною згідно з
постановою КМУ від 28.12.96 №1576.
Платниками збору є громадяни України, іноземці, а
також особи без громадянства, які перебувають на території
адміністративно-територіальної одиниці, на якій діє рішення
сільської, селищної та міської ради про встановлення
туристичного збору, та отримують (споживають) послуги
з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням
залишити місце перебування в зазначений строк.
Платниками збору не можуть бути:
- особи, які постійно проживають, у тому числі на
умовах договорів найму, у селі, селищі або місті, радами
яких встановлено такий збір;
- особи, які прибули у відрядження;
- інваліди, діти-інваліди та особи, які супроводжують
інвалідів І групи або дітей-інвалідів;
- ветерани війни;
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Остаточна сума збору, обчислена відповідно до податкової
декларації за звітний (податковий) квартал (з урахуванням
фактично внесених авансових платежів), сплачується у
строки, визначені для квартального податкового періоду.
Податковий агент, який має підрозділ без статусу
юридичної особи, що надає послуги з тимчасового
проживання (ночівлі) не за місцем реєстрації такого
податкового агента, зобов’язаний зареєструвати такий
підрозділ як податкового агента туристичного збору в
органі державної податкової служби за місцезнаходженням
підрозділу.
Податок на нерухоме майно, що відрізняється від
земельної ділянки
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- учасники ліквідації аварії на ЧАЕС;
- відпочиваючі, які прибули за путівками й
курсівками до санаторіїв та пансіонатів.
Ставка встановлюється у розмірі від 0,5 до 1 відсотка до
бази справляння збору.
Базою справляння є вартість тимчасового проживання
(ночівлі) в місцях, визначених підпунктом 268.5.1 статті.
Згідно з рішенням сільської, селищної та міської ради
справляння збору може здійснюватися:
а) адміністраціями готелів, кемпінгів, мотелів,
гуртожитків для приїжджих та іншими закладами готельного
типу, санаторно-курортними закладами;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які
направляють неорганізованих осіб на поселення у будинки
(квартири), що належать фізичним особам на праві власності
або на праві користування за договором найму;
в) юридичними особами або фізичними особамипідприємцями, які уповноважуються сільською, селищною
або міською радою справляти збір на умовах договору,
укладеного з відповідною радою.
Збір сплачується до місцевих бюджетів авансовими
внесками до 30 числа (включно) кожного місяця (у лютому до
28 (29) включно). Суми нарахованих щомісячних авансових
внесків відображаються у квартальній податковій декларації.

Відповідно до імперативних правил функціонування
інституту місцевих податків і зборів податок на нерухоме
майно, відмінне від земельної ділянки, повинен виконувати
фіскальну функцію, тобто обсяг його надходження має
бути достатнім для фінансового забезпечення місцевого
самоврядування. Проте без імплементації у механізмі
справляння даного податку соціальних пріоритетів, його
існування в системі місцевого оподаткування не буде
прийнятним. Остання передумова полягає у впровадженні
диференційованих розмірів податкових ставок, прив’язаних
до мінімальної зарплати.
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, пов’язані з мінімальною заробітною
платою як законодавчо встановленого розміру оплати праці
за просту, некваліфіковану працю, нижче якого не може
встановлюватися оплата за виконану працівником місячну,
а також погодинну норму праці. Відповідно до пункту 8
статті 40 Бюджетного кодексу України розмір мінімальної
заробітної плати щорічно визначається Законом України
про Державний бюджет України на відповідний рік,
однак у деякі роки розміри мінімальної заробітної плати
встановлювалися окремими законами, в яких її величина
корегувалася залежно від стану соціальної сфери і фінансовоекономічної ситуації в країні.
Цей податок буде застосовуватися з 1 січня 2012 року.
Однак з огляду на актуальність податку на нерухоме майно,
що відрізняється від земельної ділянки, для фізичних осіб
із щорічно зростаючим добробутом, а також юридичних
осіб, що мають або наміряються мати у власності об’єкти
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житлової нерухомості, спершу зазначимо про основні його
нюанси.
Платниками даного податку є фізичні і юридичні особи, у
т.ч. нерезиденти-власники об’єктів житлової нерухомості.
Згідно з п. 14.1.129 Податкового кодексу України об’єкти
житлової нерухомості – це будинки, віднесені відповідно
до законодавства до житлового фонду, дачні й садові
будинки.

Зменшення житлової площі - варіант зменшення
податкового тиску

Об’єкти житлової нерухомості поділяються на такі типи:
- жилий будинок – будинок капітального типу,
споруджений з дотриманням вимог, установлених законом,
іншими нормативно-правовими актами, і призначений для
постійного в ньому проживання. Житлові будинки діляться
на будинки садибного типу й будинки квартирного типу
різного поверху;
- жилий будинок садибного типу – житловий будинок,
розташований на окремій земельній ділянці, що складається
з житлових і допоміжних (нежилих) приміщень;
- прибудова до житлового будинку – частина будинку,
розташована поза контуром його капітальних зовнішніх
стін, що має з основною частиною будинку одну (або більше)
загальну капітальну стіну;
- квартира – ізольоване приміщення в житловому
будинку, призначене й придатне для постійного в ньому
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проживання;
- котедж – одно-, півтораповерховий будинок невеликої
житлової площі для постійного або тимчасового проживання
із присадибною ділянкою;
- кімнати в багатосімейних (комунальних) квартирах
– ізольовані приміщення у квартирі, у якій живуть двоє або
більше квартиронаймачів;
- садовий будинок – будинок для літнього (сезонного)
використання, що у питаннях нормування площі забудови,
зовнішніх конструкцій та інженерного встаткування
не відповідає нормативам, установленим для житлових
будинків;
- дачний будинок – житловий будинок для використання
протягом року з метою заміського відпочинку.
У випадку, коли об’єкти житлової нерухомості
перебувають у загальній частковій або загальній спільній
власності кількох людей, застосовується особливий підхід
до визначення платника податків (п. 265.1.2 Податкового
кодексу України).
Не є об’єктом оподатковування (п. 265.2.2 Податкового
кодексу України):
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- об’єкти житлової нерухомості, що перебувають у
власності держави або територіальної громади
(їхньої спільної власності);
- об’єкти житлової нерухомості, розташовані в
зонах відчуження й безумовного (обов’язкового)
відселення, передбачених законом;
- споруди дитячих будинків сімейного типу;
- садовий або дачний будинок, але не більше
одного такого об’єкта на одного платника
податків;
- гуртожитки.
Базою оподатковування об’єктів житлової нерухомості є
житлова площа об’єкта оподатковування.

податок. В той же час в Податковому кодексі України чітко
прописано, що доходи від продажу продукції теплиць
чи парників та продукції її переробки теж входять до
сільськогосподарських.
У селекційних центрах та племінних підприємствах
до продукції власного виробництва відносять племінні
(генетичні) ресурси, придбані в інших селекційних центрах
чи племінних підприємствах та реалізовані вітчизняним

Фіксований сільськогосподарський податок
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Платниками
фіксованого
сільськогосподарського
податку можуть бути тільки юридичні особи, які:
• виробляють
сільськогосподарську
продукцію та/або вирощують і виловлюють
рибу в озерах, ставках чи водосховищах;
• частка
сільськогосподарського
товаровиробництва перевищує 75%.
Частка сільськогосподарського товаровиробництва
–
питома
вага
доходу
сільськогосподарського
товаровиробництва,
отриманого
від
реалізації
сільськогосподарської продукції власного виробництва та
продукції її переробки, у загальній сумі його доходу.
Не
можуть
бути
платниками
фіксованого
сільськогосподарського податку підприємства, які:
• більше 50% доходу отримали від продажу
декоративних рослин, диких тварин і птахів,
хутряних виробів і хутра;
• виробляють чи продають підакцизні
товари (виняток – продаж виноградних
виноматеріалів підприємствами первинного
виноробства).
Перелік доходів, які належать до «сільськогосподарських»
тепер наведено в п.308.4 Податкового кодексу України.
Він мало чим відрізняється від того, який міститься в
п.4 Положення про фіксований сільськогосподарський
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підприємствам для осіменіння маточного поголів’я
тварин.
Щоб стати платником фіксованого сільськогосподарського
податку у 2011 році треба надати податківцям комплект
документів:
- загальну податкову декларацію з податку на
поточний рік щодо всієї площі земельних
ділянок, із яких справляється податок, та/або
земель водного фонду внутрішніх водойм;
- звітну податкову декларацію з податку на
поточний рік окремо щодо кожної земельної
ділянки;
- розрахунок
частки
сільськогосподарського
товаровиробництва;
- відомості (довідку) про наявність земельних
ділянок.
Остання довідка не містить прив’язки з державним
земельним кадастром.
Протягом 10 робочих днів після подання документів
податкова видає підприємству довідку про набуття
або підтвердження статусу платника фіксованого
сільськогосподарського податку.
Платники фіксованого сільськогосподарського податку
звільняються від сплати 4 податків:
• податок
на
прибуток
підприємств,
причому тепер платників фіксованого
сільськогосподарського податку звільнено
від податку на дивіденди;
• земельний податок, але тільки за землі,
які
використовуються
для
товарного
сільськогосподарського виробництва. За
інші ділянки земельний податок доведеться
платити;
• збір за спеціальне використання води;
• збір
за
провадження
деяких
видів
підприємницької діяльності (у частині
провадження торговельної діяльності).
Усі
інші
платежі
платники
фіксованого
сільськогосподарського податку платять на загальних
підставах.
Перелік категорій земель, які обкладаються податком
у Податковому кодексі України, не змінився, але тепер за
водний фонд платитимуть і «звичайні» аграрії.
Новою також є окрема ставка податку для тепличних

господарств. До них належать підприємства, у яких частка
доходу, отриманого від реалізації продукції рослинництва
закритого ґрунту та продукції її переробки, перевищує 66%
від реалізації всієї власно виробленої сільськогосподарської
продукції та продуктів її переробки.
Ставки податку на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки

База оподатковування об’єкта житлової нерухомості, що
перебуває у власності фізичної особи-платника податків,
зменшується:
а) для квартири – на 120 кв. метрів;
б) для житлового будинку – на 250 кв. метрів.
Податок платиться за місцем розташування об’єкта
оподатковування й зараховується у відповідний бюджет
відповідно до положень Бюджетного кодексу України.
Плата за оренду майнових комплексів, що
перебувають у комунальній власності
Орендою є засноване на договорі строкове платне
користування майном, необхідним орендареві для
здійснення підприємницької та іншої діяльності.
Щодо цілісних майнових комплексів підприємств,
їх структурних підрозділів та нерухомого майна, яке
відповідно належить Автономній Республіці Крим або
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перебуває у комунальній власності, орендодавцями є
органи, уповноважені Верховною Радою Автономної
Республіки Крим та органами місцевого самоврядування
управляти майном.
Об’єктами оренди за Законом “Про оренду державного
та комунального майна” є цілісні майнові комплекси
підприємств, їх структурні підрозділи (філії, цехи,
дільниці). Цілісним майновим комплексом є господарський
об’єкт з завершеним циклом виробництва продукції (робіт,
послуг), з наданою йому земельною ділянкою, на якій він
розміщений, автономними інженерними комунікаціями,
системою енергопостачання.
Одним
із
напрямів
підвищення
ефективності
використання майна у сучасних умовах є передача його
в оренду фізичним і юридичним особам. За допомогою
оренди реалізуються як інтереси власника щодо отримання
доходу з наявних у нього виробничих фондів, так і інтереси
орендаря, який, не обтяжуючи себе щоразу придбанням
необхідного обладнання, устаткування тощо у власність,
має змогу ефективно використовувати найняте ним майно
для здійснення своєї статутної діяльності.
Майно, що передається в оренду, може використовуватися
орендарем
для
здійснення
як
підприємницької
(виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг,
заняття торгівлею), так і іншої (задоволення лікувальнооздоровчих, просвітницьких, культурно-спортивних потреб
тощо) діяльності.
Розмір орендної плати встановлюється договором оренди
між орендодавцем та орендарем.
До плати за оренду індивідуально визначеного майна не
включаються витрати на утримання орендованого майна
та плата за послуги, які відповідно до укладених угод
зобов’язуються надавати орендарю державне підприємство,
організація, господарське товариство, на балансі яких
перебуває це майно.
Розмір річної орендної плати визначається в залежності від
вартості необоротних основних засобів (без незавершеного
будівництва) за незалежною оцінкою на час оцінки об’єкта
оренди та орендної ставки за використання цілісних
майнових комплексів.
На основі розміру річної орендної плати встановлюється
розмір орендної плати за перший місяць оренди, яка
фіксується у договорі оренди. З урахуванням розміру
орендної плати за перший місяць оренди розраховується
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розмір плати за наступні місяці оренди.
У разі, коли термін оренди менший чи більший за одну
добу або за один місяць, то на основі розміру місячної
орендної плати розраховується добова, а в разі необхідності
– на основі розміру добової орендної плати розраховується
погодинна орендна плата.
Розмір орендної плати за кожний наступний місяць
визначається шляхом коригування розміру місячної
орендної плати за попередній місяць на індекс інфляції за
поточний місяць.
Збір за спеціальне використання води
Відповідно до Податкового кодексу України збір за
спеціальне використання води не платиться за воду, яку:
• використовують садівничі та городницькі
товариства (кооперативи);
• забирають для реабілітації, лікування та
оздоровлення
реабілітаційні
установи,
підприємства,
організації
фізкультури
та спорту (засновані всеукраїнськими
громадськими організаціями інвалідів) для
інвалідів та дітей-інвалідів.
Згідно Податкового кодексу України водний збір не
справляють за воду, використовувану для задоволення
питних і санітарно-гігієнічних потреб населення. Але дана
пільга поширюється лише для населення у межах житлового
фонду та присадибних ділянок.
Не платять збору і за підземну воду, яку відкачують
із надр для усунення шкідливої дії вод. Це не
стосується кар’єрної, шахтної й дренажної води, яка
після вилучення використовується в господарській
діяльності та/або одержується для використання іншими
водокористувачами.
Ставки збору за спеціальне використання води значно
зросли. Пільги залишено підприємствам житловокомунального господарства, які застосовують до ставок
коефіцієнт 0,3 і теплоелектропостачання з прямоточною
системою водопостачання, що обчислюють збір із
коефіцієнтом 0,005.
Окремо за використання шахтної, кар’єрної та дренажної
води впроваджується ставка 5,93 гривні за 100 м3 води.
Об’єм використаної води визначають за показниками
вимірювальних приладів. І тільки якщо такі прилади
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встановити неможливо, обсяг води визначають за
технологічними даними. Але, коли існує можливість
встановлення вимірювального приладу, а його не
встановлено, водокористувачеві доведеться сплатити збір у
двократному розмірі.
Збір за спеціальне використання лісових ресурсів
Відповідно до ст. 330 Податкового кодексу України до
об’єктів обкладання збором тепер також належить деревина,
заготовлена при проведенні заходів із:
• поліпшення якісного складу лісів, їх
оздоровлення,
посилення
захисних
властивостей;
• розчищення лісових ділянок, укритих
лісовою рослинністю, у зв’язку з будівництвом
гідровузлів, трубопроводів, шляхів.
Ставки збору за спеціальне використання лісових
ресурсів суттєво зросли, порівняно з таксами на деревину,
установлену постановою №441.
Для деревини, яка використовується в заходах, пов’язаних
із поліпшенням якісного складу лісів, їх оздоровленням,
посиленням захисних властивостей ставки збору знижуються
на 50%.
У разі надання лісокористувачеві відстрочки на заготівлю
деревини або на її вивезення сума збору збільшується на
1,5% за кожний місяць відстрочки.
У разі неповної заготівлі деревини, дозволеної для
вирубки за лісорубними або лісовими квитками, збір
однаково сплачують у повному обсязі за всю кількість
деревини, зазначеної в дозвільному документі.
Збір за першу реєстрацію транспортних засобів
З 01.01.2011 податок з власників транспортних засобів
перетворився на збір за першу реєстрацію транспортного
засобу. Отже уже не треба буде платити транспортний
податок юридичним особам щокварталу, а фізичним
особам раз на рік чи два. Втрати від ліквідації щорічного
податку держава компенсує за рахунок підвищення акцизу
на бензин та дизпаливо.
Але, в той же час, акцизний збір сплачується до
державного бюджету, а податок з власників транспортних
засобів сплачувався до місцевого. Отже, місцевий бюджет
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знову втрачає одне з джерел свого наповнення.
Платниками нового податку, як і раніше транспортного
податку, є фізичні та юридичні особи. Але про цей збір
вони згадуватимуть тільки під час першої реєстрації
транспортного засобу в Україні.
Перша реєстрація – це реєстрація транспортного засобу,
яка здійснюється щодо даного транспортного засобу в
Україні вперше. Перша реєстрація може відбуватися у двох
випадках:
- коли реєструють новий, тільки-но придбаний у
продавця транспортний засіб, виготовлений в
Україні;
- при реєстрації ввезеного з-за кордону
транспортного засобу, як нового, так і
вживаного.
Перед такою реєстрацією власнику транспортного засобу
і доведеться платити податок і то тільки один єдиний раз. А
ось ті, хто реєструватиме на себе транспортний засіб, який
вже зареєстрований в Україні (це може бути тільки при
реєстрації вживаних транспортних засобів) транспортного
збору не платитимуть.
Перелік транспортних засобів, за які треба платити,
збільшився – крім автомобілів, мотоциклів та плавзасобів,
до нього додали ще й літаки та вертольоти. При цьому
оновлено перелік транспортних засобів, які не підлягають
оподаткуванню.
Тепер це:
1) вантажні самохідні транспортні засоби, які
використовують на заводах, складах, у портах та аеропортах
для перевезення вантажів на короткі відстані;
2) мопеди;
3) транспортні засоби швидкої допомоги;
4) машини й механізми для сільськогосподарських робіт;
5) причепи, напівпричепи та велосипеди;
6) колісні транспортні засоби Збройних сил, МВС,
СБУ, МНС – якщо організації та підрозділи цих органів
повністю фінансуються із бюджету. Перелічені «силовики»
платитимуть податок тільки на транспортні засоби,
«віднесені до транспортної групи». Що це за групи, які
транспортні засоби до них потраплять, мають встановити
головні органи даних структур;
7) літаки та вертольоти Збройних сил та МНС (якщо
останні виконують завдання цивільного захисту).
В той же час за судна парусні й човни спортивні, які

47

досі не оподатковували, податок доведеться платити на
загальних підставах.
Ставки транспортного збору для мотоциклів, колісних
тракторів та електромобілів залишились такими ж, яким
для них досі був транспортний податок.
За судна, оснащені двигунами (у т.ч. підвісними),
транспортний збір треба буде платити залежно від їх
потужності.
Власники літаків чи вертольотів платитимуть при їх
реєстрації по 1 грн. за кожен кг максимальної злітної маси.
Для плавзасобів та літальних апаратів віком до 8 років
ставки податку збільшились удвічі, а для старіших –
утричі.
Надалі Кабінет Міністрів України щороку до 1 червня має
подати Верховній Раді проекти законів щодо зміни ставок
транспортного збору з урахуванням індексу інфляції.
Не платитимуть транспортного збору при першій
реєстрації авто:
o легковики для інвалідів із двигуном до
1500 см3, придбані за бюджетні кошти й
безкоштовно передані інвалідам;
o будь-які транспортні засоби будинківінтернатів, пансіонатів для ветеранів,
реабілітаційних установ для інвалідів, які
фінансуються із бюджету;
Але зазначені пільги діятимуть тільки доти, доки згадані
особи користуватимуться транспортними засобами.
Тільки-но вони зажадають відчужити (продати, подарувати
тощо) свій транспортний засіб, їм доведеться заплатити
транспортний збір у повному обсязі.
Екологічний податок
Екологічний податок є правонаступником збору за
забруднення навколишнього природного середовища.
Платниками даного податку є суб’єкти господарювання,
які здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу
стаціонарними джерелами, скиди забруднюючих речовин
у водні об’єкти, розміщують відходи, а також суб’єкти, у
яких утворюються радіоактивні відходи та які здійснюють
їхнє тимчасове зберігання. Також ними є фізичні особи, які
здійснюють викиди забруднюючих речовин в атмосферу
пересувними джерелами забруднення (у т.ч. автомобілями)
у разі використання ними пального.

48

Не є платниками збору за розміщення відходів особи,
які мають ліцензію на збирання й заготівлю відходів
як вторсировини, здійснюють відповідну діяльність із
розміщенням таких відходів на власній території та надають
послуги у цій сфері.
Для стаціонарних джерел забруднення нові ставки
податку підвищено більш ніж у 15 разів, але це без
урахування підвищувальних і коригуючи коефіцієнтів.
Як і нормативи збору за забруднення, ставки екологічного
податку встановлено залежно від:
- класу небезпечності;
-орієнтовно безпечного рівня речовин, сполук.
Для пересувних джерел забруднення у Податковому
кодексі України затверджено нові ставки в розрізі видів
палива. Так, для бензину неетилового ставка буде 68 грн/т,
для стиснутого природного газу – 46 грн/т, для дизельного
палива буде коливатись від 30 до 68 грн/т залежно від вмісту
в ньому сірки. Вид транспорту, який споживає паливо, на
розмір ставок не впливає.
Ставки податку для скидів забруднюючих речовин у водні
об’єкти у Податковому кодексі України також збільшено
більш ніж у 15 разів. Якщо забруднююча речовина не
входить до переліку, наведеному в п. 245.1 Податкового
кодексу України, ставку визначають залежно від гранично
допустимої концентрації речовин. А коли для речовин
не встановлено і гранично допустимої концентрації,
беруть ставку виходячи з найменшої величини гранично
допустимої концентрації.
За скиди забруднюючих речовин у ставки та озера ставка
податку у Податковому кодексі України збільшено у 1,5
рази.
За розміщення відходів ставка екологічного податку
підвищилась приблизно у 8,5 рази. Ставки диференційовано
за класами небезпеки відходів. Якщо для відходу не
встановлено клас небезпеки, беруть ставку І класу небезпеки
– 700 грн/т.
Для обладнання та приладів, що містять ртуть чи
елементи з іонізуючим випромінюванням, ставка становить
431 грн/од., а для люмінесцентних ламп – 7,5 грн/од.
За розміщення відходів на звалищах, що повністю не
виключають забруднення повітря і водних об’єктів, ставки
збільшуються у 3 рази. В даному випадку не зазначено, які
саме звалища можуть бути віднесені до даної категорії, а
тому по суті будь-яке відкрите звалище може бути віднесене
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до категорії, що повністю не виключають забруднення
повітря і водних об’єктів та збільшити ставку у 3 рази.
В той же час у перехідних положеннях Податкового
кодексу України зазначено, що у 2011-2012 роках ставки
екологічного податку будуть застосовуватись у розмірі 50%
від затверджених у ст. 243-246 Податкового кодексу України,
у 2013 – 75%, а з 2014 – 100%.
Власні надходження бюджетних установ
Власні надходження бюджетних установ — це кошти,
одержані бюджетними установами від надання послуг,
виконання робіт, реалізації продукції чи здійснення іншої
діяльності, з виконання окремих доручень, а також як
гранти та дарунки (благодійні внески).
Власні надходження бюджетних установ поділяються на
дві групи, кожна з яких формується за підгрупами.
Перша з них – це плата за послуги, що надаються
бюджетними установами. Цю групу створюють надходження
від сплати за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно із законами та нормативно-правовими актами.
Перша група поділяється на такі підгрупи:
1) плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їхніми функціональними повноваженнями, тобто
це кошти, які надійшли бюджетним установам як плата за
послуги, надання яких пов’язане з виконанням основних
функцій та завдань бюджетних установ (виконавчий збір,
стягнутий державною виконавчою службою);
2) надходження бюджетних установ від господарської
та/або виробничої діяльності. До цієї підгрупи відносяться
кошти, які отримують бюджетні установи від господарськовиробничої діяльності допоміжних, навчально-допоміжних
підприємств, господарств, майстерень тощо (квартирна
плата, плата за гуртожиток; від працевикористання
спецконтингенту; відрахування від заробітку або іншого
доходу спецконтингенту за харчування, комунальнопобутові та інші надані йому послуги, речове майно тощо);
3) плата за оренду майна бюджетних установ. Бюджетні
установи отримують у повному обсязі плату за оренду
майна, що їм належить, якщо інше не передбачено чинним
законодавством;
4) надходження бюджетних установ від реалізації майна.
До цієї підгрупи відносяться кошти, які отримують бюджетні
установи від реалізації нерухомого майна, необоротних
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активів (крім будівель і споруд) та інших матеріальних
цінностей, у тому числі списаних, зданих як брухт, відходів
чорних, кольорових, дорогоцінних металів, дорогоцінного
каміння у розмірах, залишених в розпорядженні установи,
передбачених законодавством, а також кошти, отримані
Національною академією наук та бюджетними установами,
що належать до її відання.
Друга група – інші джерела власних надходжень
бюджетних установ. Цю групу створюють кошти,
перераховані бюджетним установам для виконання окремих
доручень, а також благодійні внески, гранти та дарунки.
Друга група поділяється на такі підгрупи:
1) благодійні внески, гранти та дарунки. До цієї
підгрупи відносяться всі види добровільної безповоротної
та безоплатної допомоги, що передбачає передачу будьяких видів майна, благодійні внески, гранти та дарунки,
у тому числі внески від спонсорів та меценатів. Гранти
надаються безповоротно та скеровуються на реалізацію
цілей, визначених програмою їхнього надання, проектом
міжнародної технічної допомоги тощо;
2) кошти, які отримують бюджетні установи для
виконання окремих конкретних доручень від підприємств,
організацій чи фізичних осіб, від інших бюджетних установ.
До цієї підгрупи відносяться також інвестиції, які згідно із
законодавством надходять до бюджетних установ, у тому
числі на спорудження житлових будинків.
Кошти від відчуження майна, яке перебуває в
комунальній власності, в т.ч. від продажу земельних
ділянок несільськогосподарського призначення
Провідне місце у структурі матеріальної та фінансової
основи місцевого самоврядування посідає комунальна
власність, підставою для набуття якої є безоплатна передача
майна, майнових прав територіальним громадам державою,
іншими суб’єктами права власності, а також створення,
придбання майна органами місцевого самоврядування в
порядку, встановленому законом.
Суб’єктом права комунальної власності визнається
територіальна громада села, селища, міста, району в
місті. Перелік об’єктів права комунальної власності
територіальної громади визначає відповідна сільська,
селищна, міська рада. Згідно зі ст. 60 Закону до складу
комунальної власності входить: рухоме і нерухоме
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майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, земля,
природні ресурси, підприємства, установи та організації,
в тому числі банки, страхові товариства, пенсійні фонди,
частка в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові
приміщення, місцеві енергетичні системи, громадський
транспорт, системи зв’язку та інформації, заклади культури,
освіти, спорту, охорони здоров’я, науки, соціального
обслуговування, майно, передане в комунальну власність
іншими суб’єктами власності, та будь-яке інше майно,
рухомі та нерухомі об’єкти, які на праві власності належать
територіальним громадам, а також кошти, отримані від
відчуження об’єктів права комунальної власності.
Оскільки
об’єкти
права
комунальної
власності
громадського користування мають важливе значення для
життєзабезпечення села, селища, міста, задоволення потреб
територіальної громади та для збереження історикокультурних об’єктів, територіальна громада визначає їх як
об’єкти виключного права комунальної власності, які не
можуть бути відчужені, а їх перелік встановлюється статутом
територіальної громади. До цієї групи об’єктів можуть
бути віднесені: землі загального користування населених
пунктів (майдани, вулиці, проїзди, шляхи, пасовища,
сінокоси, набережні, парки, міські ліси, сквери, бульвари,
кладовища, місця знешкодження та утилізації відходів),
а також землі, надані для розміщення будинків органів
державної влади та органів місцевого самоврядування;
землі природоохоронного, оздоровчого, рекреаційного
та історико-культурного призначення; річки, водойми
та їх береги; пам’ятки історії та архітектури; природні
ландшафти, заповідники та інші об’єкти, встановлені
територіальною громадою.
Згідно з п. 30 ч. 1 ст. 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні” прийняття рішень щодо
відчуження відповідно до закону комунального майна є
виключно компетенцією сільських, селищних, міських рад.
Це питання вирішується лише на пленарних засіданням
відповідної ради. Відповідно до ст. 29 Закону підготовка і
внесення на розгляд ради пропозицій щодо порядку та
умов відчуження комунального майна, проектів місцевих
програм приватизації та переліку об’єктів комунальної
власності, які не підлягають приватизації; організація
виконання цих програм; підготовка і внесення на розгляд
ради пропозицій щодо визначення сфер господарської
діяльності та переліку об’єктів, які можуть надаватися
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у концесію, подання раді письмових звітів про хід та
результати відчуження комунального майна належить до
відання виконавчих органів сільських, селищних, міських
рад і є самоврядним (неделегованим) повноваженням.
Згідно з ч. 6 ст. 60 цього Закону доцільність, порядок та
умови відчуження об’єктів права комунальної власності
визначаються відповідною радою. Майно ж, передане
до комунальної власності областей і районів, а також
набуте на інших законних підставах, є спільною власністю
територіальних громад сіл, селищ, міст, управління яким
відповідно до Конституції України здійснюють районні та
обласні ради або уповноважені ними органи. Відчуження
зазначеного майна здійснюється лише за рішенням власника
або уповноваженого ним органу.
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Бюджетний календар
Заходи

Відповідальні
виконавці

Граничний
термін
виконання

Складання бюджету
Проголошення бюджетної політики:
визначення факторів впливу на
формування місцевого бюджету
(окреслення проблем, пріоритетів та
цілей)

Голова відповідної 15 червня
ради, адміністрації

Оприлюднення звіту про виконання
відповідного бюджету по доходах і
видатках за попередній бюджетний рік,
звіту про виконання бюджету розвитку

Виконавчі органи
відповідної ради

Розрахунок втрат доходів загального
фонду місцевого бюджету внаслідок
наданих державою податкових пільг

Начальник відділу
доходів

15 липня

Отримання від виконавчих органів
місцевих рад нижчого рівня інформації
щодо прийняття радами рішень про
надання податкових пільг

Відділ доходів

15 липня

Проведення аналізу виконання
доходної частини місцевого бюджету
за перше півріччя поточного року.
Підготовка пропозицій щодо уточнення
показників бюджету

Бюджетний
відділ (відділ
моніторингу)

20 липня

Аналіз доцільності надання пільг
місцевими радами та визначення
обсягів втрат в результаті їх
надання, попереднє уточнення бази
оподаткування загального фонду

Начальник відділу
доходів

20 липня

Підготовка аналітичних даних щодо
Відділ доходів
фактичних надходжень доходів в
(відділ
розрізі джерел відповідного бюджету
моніторингу)
за попередні 2 роки та перше півріччя
поточного року для виявлення динаміки
надходжень по місяцях
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20 червня

25 липня

Проведення аналізу виконання плану
соціально-економічного розвитку
регіону з метою визначення необхідного
обсягу коштів для формування бюджету
розвитку на наступний бюджетний
період (завершення чи продовження
інвестиційних програм)

Начальник
управління
економіки;

1 серпня

Начальник
бюджетного
відділу

Проведення аналізу виконання програм Начальник
попереднього та поточного року
бюджетного
відділу

1 серпня

Проведення обрахунку та врегулювання Начальник
обсягів субвенцій на утримання об’єктів бюджетного
спільного користування (отримання
відділу
угод між відповідними радами)

1 серпня

Проведення аналізу паспортів програм

Бюджетний відділ

5 серпня

Звірка списків платників податків та
попередній прогноз доходів загального
фонду місцевого бюджету

Начальник відділу
доходів

10 серпня

Розгляд та вивчення особливостей
попередніх розрахунків прогнозних
обсягів міжбюджетних трансфертів,
доведених Міністерством фінансів
України

Начальник
бюджетного
відділу;

20 серпня

Здійснення попереднього обрахунку
та узгодження з головою відповідної
державної адміністрації (виконавчого
органу) можливого обсягу резерву
бюджетних коштів на наступний
бюджетний період для його подальшого
розподілу за результатами аналізу
бюджетних запитів

Начальник
бюджетного
відділу;

Попередні обрахунки показників
загального фонду місцевого бюджету:

Начальник
бюджетного
відділу;

Начальник відділу
доходів
25 серпня

Начальник відділу
доходів

1 вересня

за основними видами доходів
у розрізі функцій за видатками

Начальник відділу
доходів
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Розробка інструкції з підготовки
бюджетних запитів та попередній
розрахунок граничних обсягів видатків
загального фонду на наступний
бюджетний рік:
по головних розпорядниках коштів
місцевого бюджету
Розробка інструкції з підготовки
бюджетних запитів та попередній
розрахунок граничних обсягів
міжбюджетних трансфертів загального
фонду на наступний бюджетний рік:
по бюджетах нижчого рівня

Заступник
начальника
фінансового
управління;

25 вересня

Начальник
бюджетного
відділу
Заступник
начальника
фінансового
управління;

30 вересня

Доведення до виконання розпорядників
коштів інструкції з підготовки
бюджетних запитів та граничних обсягів
видатків, проведення навчання з цих
питань

Заступник
начальника
фінансового
управління

30 вересня

Підготовка необхідних матеріалів
(поправочних коефіцієнтів, тощо) щодо
механізму розподілу трансфертів між
районним та сільськими бюджетами

Начальник
бюджетного
відділу

20 вересня

Отримання від головних розпорядників
коштів бюджетних запитів, в тому числі
запитів стосовно капіталовкладень та
інших довготривалих інвестиційних
проектів

30 жовтня

Бюджетний відділ

Проведення аналізу паспортів програм

Бюджетний відділ

5 серпня

Проведення громадських слухань щодо
обговорення проблем та пріоритетів
фінансування

Начальник
фінансового
управління

15 листопада

Підготовка управлінням економіки
інформації про хід виконання плану
соціально-економічного розвитку,
соціально-економічний стан регіону
і прогноз його розвитку на наступний
бюджетний період

Начальник
управління
економіки

15 листопада

Проведення аналізу бюджетних запитів: Бюджетний відділ

Здійснення планових перевірок мережі Бюджетний відділ
бюджетних установ, штатів і тарифікації
та підготовка доповідної записки голові
відповідної адміністрації або виконкому
з цих питань

20 листопада

На підставі проведеного аналізу
виконання плану соціальноекономічного розвитку - підготовка
переліку інвестиційних програм на
наступні три бюджетні періоди та
показників видатків, необхідних для
завершення проектів, реалізація яких
триває більше одного бюджетного
періоду

10 жовтня

56

20 жовтня

Розгляд та прийняття бюджету

Начальник
бюджетного
відділу

Начальник
бюджетного
відділу

Підготовка інформації про хід
Начальник
виконання відповідного бюджету за 9
бюджетного
місяців поточного року по загальному та відділу
спеціальному фондах.

29 листопада

на відповідність визначеній бюджетній
політиці;
на відповідність паспортам бюджетних
програм;
окреслення кола проблем, властивих
Відділ доходів
всім розпорядникам, та їх узагальнення;
проведення перевірки правильності
(реалістичність та правове
обґрунтування) прогнозування власних
надходжень розпорядників коштів до
спеціального фонду
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Остаточне узгодження граничних
Бюджетний відділ
обсягів видатків та міжбюджетних
трансфертів після затвердження проекту
Державного бюджету у другому читанні,
внесення змін до бюджетних запитів у
разі потреби

До 5 грудня

Прийняття рішення щодо включення
бюджетних запитів до проекту
місцевого бюджету

Начальник
фінансового
управління

10 грудня

Узгодження з розпорядниками коштів
відповідного бюджету та головними
розпорядниками коштів бюджетів
нижчого рівня (сільськими
головами) пропозицій проекту
місцевого бюджету з питань:

Заступник
начальника
управління;

20 грудня

обсягів міжбюджетних трансфертів
бюджетам нижчого рівня
Підготовка проекту рішення про
місцевий бюджет та матеріалів, що до
нього додаються відповідно до вимог
ст. 76 БКУ:

Бюджетний відділ; 25 грудня

отримання від головних розпорядників
коштів, пояснюючих записок до проекту Відділ доходів;
відповідного бюджету (ст. 76 БКУ);
підготовка уточненої інформації щодо
оцінки надходжень з урахуванням
втрат доходів у результаті наданих
Бюджетний відділ;
відповідною радою податкових пільг (ст.
76);

Начальник
бюджетного
відділу

відповідності бюджетній політиці;

аналіз пропонованих обсягів видатків
щодо функцій і програм, обґрунтування,
включаючи бюджетні показники за
Бюджетний відділ
попередній, поточний, наступний
бюджетні періоди в розрізі класифікації
видатків бюджету (ст.76 БКУ)

пріоритетності бюджетних програм;
відповідності формування бюджету
розвитку;
плану соціально-економічного розвитку
регіону
Проведення на базі фактичних
надходжень аналізу правильності
обрахунку планових надходжень
бюджетів місцевого самоврядування
по доходах, що не враховуються при
визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів

Начальник відділу
доходів

Формування проекту місцевого
бюджету:

Начальник відділу
доходів;

на плановий рік (надходжень
загального та спеціального фондів за
бюджетною класифікацією, видатків за
функціональною структурою в розрізі
розпорядників);

Начальник
бюджетного
відділу
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бюджету розвитку;

20 грудня

25 грудня

Підготовка переліку неузгоджених
питань щодо додаткової потреби
у видатках розпорядників коштів
місцевого бюджету та бюджетів
нижчого рівня

Начальник
бюджетного
відділу

25 грудня

Подання на розгляд та схвалення
проекту рішення про місцевий бюджет
місцевій державній адміністрації або
виконкому відповідної ради

Начальник
фінансового
управління

26 грудня

Подання проекту рішення про місцевий
бюджет та пояснювальної записки до
нього на розгляд відповідної ради

Начальник
фінансового
управління

26 грудня

Оприлюднення проекту бюджету на
наступний рік, в тому числі бюджету
розвитку

Відповідна рада

30 грудня
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Підготовка доповіді начальника
фінансового управління

Заступник
начальника
фінансового
управління

10 січня

Затвердження рішення про місцевий
бюджет сесією відповідної ради

Відповідна рада

Дво-тижневий
термін після
офіційного оприлюднення
Закону про
ДБУ

Оприлюднення рішення про місцевий
бюджет

Відповідна рада

Тижневий
термін після
затвердження

Виконання бюджету
Проведення аналізу помісячної
потреби на захищені статті видатків
в розрізі головних розпорядників
коштів з урахуванням дебіторської
заборгованості та залишків запасів ТМЦ

Бюджетний відділ

20 січня

Доведення лімітних довідок бюджетних
асигнувань до головних розпорядників
бюджетних коштів

Начальник
бюджетного
відділу

Тижневий
термін
після оприлюднення
рішення про
місцевий
бюджет

Отримання від виконавчих органів рад
нижчого рівня затверджених рішень
про бюджет згідно з окремим графіком
(в залежності від проведення сесій
відповідної ради)

Бюджетний відділ

Проведення експертизи рішень
Начальник
про затвердження бюджетів нижчого
бюджетного
рівня щодо їх відповідності бюджетному відділу;
законодавству
Начальник відділу
доходів

60

У триденний
термін після
затвердження бюджетів
рад нижчого
рівня
Дво-тижневий
термін з дня
отримання

Підготовка та подання голові
місцевої державної адміністрації
(голові міськвиконкому) доповідної
записки щодо результатів проведеної
експертизи, пропозицій у разі
необхідності щодо призупинення дії
рішень, що суперечать бюджетному
законодавству

Начальник
фінансового
управління

20 – денний
термін з дня
отримання
рішень

Складання та затвердження розпису
доходів та видатків відповідного
бюджету, доведення до розпорядників
коштів помісячного розподілу
бюджетних призначень

Начальник
бюджетного
відділу;

У місячний
термін після
затвердження
бюджету

Начальник
фінансового
управління

Отримання кошторисів бюджетних
Начальник
установ від головних розпорядників
бюджетного
коштів.
відділу
Проведення їх експертизи та подання на
затвердження відповідній адміністрації

У двотижневий
термін після
отримання
лімітних
довідок.
У місячний
термін після
затвердження
розпису

Звітність про виконання бюджету
Обов’язкова публікація інформації про
виконання місцевих бюджетів (крім
бюджетів сіл і селищ)

Начальник
фінансового
управління

До 1 березня

Публічне представлення інформації
про виконання місцевих бюджетів
(крім бюджетів сіл і селищ) відповідно
до показників, бюджетні призначення
щодо яких затверджені рішенням про
місцевий бюджет

Начальник
фінансового
управління

До 20 березня

Складання місячної звітності про
виконання місцевих бюджетів :

Начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Що-місячно,
станом на
перше число
місяця,
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звіт про виконання місцевих бюджетів;

наступного за
звітним

звіт про бюджетну заборгованість;

Складання річної звітності про
виконання місцевих бюджетів:

звіт про надання та використання
місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного
бюджету;

звіт про фінансовий стан (баланс);
звіт про виконання місцевих бюджетів;

інформація про виконання захищених
статей видатків
місцевих бюджетів;

звіт про фінансовий стан (баланс);
звіт про виконання місцевих бюджетів;
звіт про рух грошових коштів;
звіт про бюджетну заборгованість;
звіт про надходження та використання
коштів спеціального
фонду місцевих бюджетів у частині
власних надходжень бюджетних
установ, що утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів;

Щорічно,
станом на
перше число
місяця,
наступного
за звітним
періодом

звіт про рух грошових коштів;
звіт про бюджетну заборгованість;
Начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Щоквартально, станом
на перше
число місяця,
наступного
за звітним
періодом

звіт про надходження та використання
коштів спеціального фонду місцевих
бюджетів у частині власних надходжень
бюджетних установ, що утримуються за
рахунок коштів місцевих
бюджетів;
інформація про виконання захищених
статей видатків місцевих бюджетів;
інформація про використання коштів з
резервного фонду;
довідка про рух матеріалів і продуктів
харчування бюджетних установ, що
утримуються за рахунок місцевих
бюджетів;

звіт про надходження та використання
інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових
організацій);

звіт про рух необоротних активів
бюджетних установ, що утримуються за
рахунок місцевих бюджетів;

звіт про надання та використання
місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного
бюджету;

звіт про недостачі та крадіжки грошових
коштів і матеріальних цінностей в
бюджетних установах, що утримуються
за рахунок коштів місцевих бюджетів;
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Начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

звіт про результат виконання місцевих
бюджетів;

інформація про використання коштів з
резервного фонду
Складання квартальної звітності про
виконання місцевих бюджетів:

інформація про виконання захищених
статей видатків місцевих бюджетів
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Словник бюджетних термінів

довідка про зміни у показниках
загального фонду місцевих бюджетів у
процесі їх уточнення протягом року;
звіт про надходження та використання
інших надходжень спеціального фонду
(позики міжнародних фінансових
організацій);
звіт про надання та використання
місцевими бюджетами дотацій та
субвенцій, отриманих з державного
бюджету;

Бюджет

План формування та використання фінансових ресурсів
для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються
відповідно органами державної влади, органами влади
Автономної Республіки Крим, органами місцевого
самоврядування протягом бюджетного періоду.

Бюджети місцевого
самоврядування
Бюджет розвитку

Бюджети територіальних громад сіл, їх об’єднань,
селищ, міст (у тому числі районів у містах).

пояснювальна записка до річного звіту
Подання річного звіту про виконання
місцевого бюджету

Подання інформації про виконання
паспортів бюджетних програм
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Начальник відділу
бухгалтерського
обліку та звітності

Начальник
фінансового
управління

У двомісячний
термін після
завершення
відповідного
бюджетного
періоду
У терміни,
визначені
для подання
річної
зведеної
фінансової
звітності

Бюджетна програма

Бюджетний запит

Бюджетні кошти
Бюджетні установи

Доходи та видатки місцевого бюджету, які утворюються
та використовуються на погашення місцевого
боргу, капітальні видатки, внески органів місцевого
самоврядування до статутного капіталу суб’єкта
господарювання, проведення експертної грошової
оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу. Кошти
бюджету розвитку розподіляються за об’єктами.
Сукупність заходів, спрямованих на досягнення єдиної
мети, завдань та очікуваного результату, визначення
та реалізацію яких здійснює розпорядник бюджетних
коштів відповідно до покладених на нього функцій.
Документ, підготовлений головним розпорядником
бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідним
обґрунтуванням щодо обсягу бюджетних коштів,
необхідних для його діяльності на наступні бюджетні
періоди.
Належні відповідно до законодавства надходження
бюджету та витрати бюджету.
Органи державної влади, органи місцевого
самоврядування, а також організації, створені ними у
встановленому порядку, що повністю утримуються за
рахунок відповідно державного бюджету чи місцевого
бюджету. Бюджетні установи є неприбутковими.

Видатки бюджету

Кошти, спрямовані на здійснення програм та заходів,
передбачених відповідним бюджетом. До видатків
бюджету не належать: погашення боргу; надання
кредитів з бюджету; розміщення бюджетних коштів
на депозитах; придбання цінних паперів; повернення
надміру сплачених до бюджету сум податків і зборів
та інших доходів бюджету, проведення їх бюджетного
відшкодування.

Витрати бюджету

Видатки бюджету, надання кредитів з бюджету,
погашення боргу та розміщення бюджетних коштів на
депозитах, придбання цінних паперів.
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Власні надходження
бюджетних установ

Головні розпорядники
бюджетних коштів

Кошти,
отримані
в
установленому
порядку
бюджетними установами як плата за надання послуг,
виконання робіт, гранти, дарунки та благодійні внески,
а також кошти від реалізації в установленому порядку
продукції чи майна та іншої діяльності.
Бюджетні установи в особі їх керівників, які відповідно
до статті 22 Бюджетного Кодексу отримують
повноваження шляхом встановлення бюджетних
призначень.

Одержувач бюджетних Суб’єкт господарювання, громадська чи інша
організація, яка не має статусу бюджетної установи,
коштів

Паспорт бюджетної
програми

Доходи бюджету

Податкові, неподаткові та інші надходження на
безповоротній основі, справляння яких передбачено
законодавством України (включаючи трансферти,
плату за адміністративні послуги, власні надходження
бюджетних установ).
Інвестиційна програма Комплекс заходів, визначених на основі національної
системи цінностей і завдань інноваційного розвитку
(проект)
економіки та спрямованих на розвиток окремих
галузей, секторів економіки, виробництв, регіонів,
виконання яких здійснюється з використанням коштів
державного та/або місцевих бюджетів чи шляхом
надання державних та/або місцевих гарантій.

Капітальні видатки
бюджету розвитку
Кошик доходів
місцевих бюджетів
Кошторис

Міжбюджетні
трансферти
Надходження
бюджету
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Видатки, які спрямовуються на реалізацію програм
соціально-економічного
розвитку,
інвестиційні
проекти, зміцнення матеріально-технічної бази.
Доходи загального фонду, закріплені цим Кодексом
на постійній основі за місцевими бюджетами, що
враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних
трансфертів.
Основний плановий фінансовий документ бюджетної
установи, яким на бюджетний період встановлюються
повноваження щодо отримання надходжень і
розподіл бюджетних асигнувань на взяття бюджетних
зобов’язань та здійснення платежів для виконання
бюджетною установою своїх функцій та досягнення
результатів, визначених відповідно до бюджетних
призначень.
Кошти, які безоплатно і безповоротно передаються з
одного бюджету до іншого.
Доходи бюджету, повернення кредитів до бюджету,
кошти від державних (місцевих) запозичень, кошти
від приватизації державного майна (щодо державного
бюджету), повернення бюджетних коштів з депозитів,
надходження внаслідок продажу/пред’явлення цінних
паперів.

уповноважена розпорядником бюджетних коштів
на здійснення заходів, передбачених бюджетною
програмою, та отримує на їх виконання кошти
бюджету.
Документ, що визначає мету, завдання, напрями
використання бюджетних коштів, відповідальних
виконавців, результативні показники та інші
характеристики бюджетної програми відповідно до
бюджетного призначення, встановленого рішенням
про місцевий бюджет.

Програмно-цільовий Метод управління бюджетними коштами для
метод бюджетування досягнення конкретних результатів за рахунок коштів

бюджету із застосуванням оцінки ефективності
використання бюджетних коштів на всіх стадіях
бюджетного процесу.

Публічне
представлення
інформації про
виконання місцевих
бюджетів

Публічне представлення інформації про виконання
місцевих бюджетів (крім бюджетів сіл і селищ)
відповідно до показників, бюджетні призначення щодо
яких затверджені рішенням про місцевий бюджет,
здійснюється до 20 березня року, що настає за звітним.
Інформація про час і місце публічного представлення
такої інформації публікується разом з інформацією про
виконання відповідних бюджетів.
Інформація про виконання місцевих бюджетів (крім
бюджетів сіл і селищ) підлягає обов’язковій публікації
не пізніше 1 березня року, що настає за роком звіту.
Інформація про виконання місцевих бюджетів має
містити показники відповідного бюджету за загальним
та спеціальним фондами про доходи (деталізовано
за видами доходів, які забезпечують надходження
не менше 3 відсотків загального обсягу доходів
відповідного бюджету) та про видатки і кредитування
(деталізовано за групами функціональної класифікації
видатків та кредитування бюджету). Такі показники
наводяться порівняно з аналогічними показниками за
відповідний період попереднього бюджетного періоду
із зазначенням динаміки їх зміни.

Розпис бюджету

Документ, в якому встановлюється розподіл доходів,
фінансування
бюджету,
повернення
кредитів
до бюджету, бюджетних асигнувань головним
розпорядникам бюджетних коштів за певними
періодами року відповідно до бюджетної класифікації.
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Кількісні та якісні показники, які визначають результат
Результативні
показники бюджетної виконання бюджетної програми, характеризують хід
її реалізації, ступінь досягнення поставленої мети
програми

Внутрішній аудит у
бюджетному процесі

Внутрішній контроль у
бюджетному процесі
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та виконання завдань бюджетної програми. Мають
підтверджуватися офіційною державною статистичною,
фінансовою та іншою звітністю.
Діяльність підрозділу внутрішнього аудиту в
бюджетній установі, спрямована на удосконалення
системи управління, запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного використання
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших
недоліків у діяльності бюджетної установи та
підвідомчих їй бюджетних установ, поліпшення
внутрішнього контролю.
Комплекс заходів, що застосовуються керівником для
забезпечення дотримання законності та ефективності
використання
бюджетних
коштів,
досягнення
результатів відповідно до встановленої мети, завдань,
планів і вимог щодо діяльності бюджетної установи та
її підвідомчих установ.
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Основні етапи бюджетного процесу
на місцевому рівні
Частина 1
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Основні етапи бюджетного процесу
на місцевому рівні
Частина 2
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