
Додаток 1
до рішення міської ради
                                    №

тис.грн.

10000000 Податкові надходження 102729,163 102627,984 101,179

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток , податки на збільшення 
ринкової вартості

56903,710 56903,710

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 56447,237 56447,237

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

43701,644 43701,644

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 
складу, що сплачується податковими агентами

2182,042 2182,042

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

7420,060 7420,060

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування

3143,491 3143,491

11020000 Податок на прибуток підприємств  456,473 456,473

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

456,473 456,473

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 7,475 7,475

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

0,649 0,649

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин загальнодержавного значення 

6,826 6,826

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  6550,995 6550,995

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

1011,769 1011,769

14021900 Пальне 1011,769 1011,769

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

3536,271 3536,271

14031900 Пальне 3536,271 3536,271

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

2002,955 2002,955

18000000 Місцеві податки 39165,804 39165,804

18010000 Податок на майно 23002,549 23002,549

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

30,058 30,058

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості

119,726 119,726

      за   січень - грудень 2020 року

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Разом Загальний 
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Спеціаль-
ний фонд
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18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

2178,690 2178,690

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

2019,060 2019,060

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1423,063 1423,063

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  6548,924 6548,924

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  8333,773 8333,773

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  2279,855 2279,855

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 19,400 19,400

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50,000 50,000

18050000 Єдиний податок  16163,255 16163,255

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1178,235 1178,235

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 8187,508 8187,508

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 
75 відсотків

6797,512 6797,512

19010000 Екологічний податок 101,179 101,179

20000000 Неподаткові надходження  7398,641 690,807 6707,834

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  85,875 85,875

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

85,875 85,875

21080000 Інші надходження  13,481 13,481

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 13,481 13,481

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 
побічного продажу

321,373 321,373

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 294,142 294,142

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

2,520 2,520

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 11,458 11,458

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

280,164 280,164

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

14,745 14,745

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності

14,745 14,745

22090000 Державне мито  12,486 12,486

24000000 Інші неподаткові надходження 271,096 270,078 1,018

24060000 Надходження від продажу основного капіталу  270,078 270,078

24060300 Інші надходження  122,313 122,313

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

1,018

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 
та комиунальної власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, зняття грунтового 
покриву (родючого шару грунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості грунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв"язку з тимчасовим 
невикористанням земельних ділянок

29,735 147,765

25000000 Власні надходження бюджетних установ 6706,816 6706,816



30000000 Доходи від операцій з капіталом 1368,717 88,204 1280,513

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1368,717 88,204 1280,513

31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 
майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 
спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

86,062

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів 
і дорогоцінного каміння  

1,309 2,142

31030000 Кошти від відчуження що належить Автономній Республіці Крим, 
та майна що перебуважє у комунальній власності

7,113

33010000 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних, та земельних ділянок, які знаходяться на 
території Автономної Республіки Крим

1273,400

Разом доходів 111496,521 103406,995 8089,526

40000000 Офіційні трансферти 69219,706 66711,626 2508,080

41020100 Базова дотація 3177,400 3177,400

41030000 Субвенції 53645,000 53645,000

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

4782,000 4782,000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
32458,900 32458,900

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
14764,100 14764,100

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 
окремих територій

1640,000 1640,000

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1560,000 6016,800

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету

1560,000 6016,800

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3872,426 3872,426

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

159,185 159,185

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

162,988 162,988

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 
та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

550,253 550,253

41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

2508,080 2508,08

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3000,000 3000,000

Всього доходів 180716,227 170118,621 10597,606

Заступнки міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Світлана Євдощенко


