
                                                                                                                             вересня 2021р. №  2021 р №

             (грн)

усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 112 041 939 111 939 939 102 000

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

64 942 986 64 942 986

11010000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб 64 917 986 64 917 986

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

51 924 386 51 924 386

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

2 283 600 2 283 600

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

7 400 000 7 400 000

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

3 310 000 3 310 000

11020000 Податок на прибуток підприємств 25 000 25 000

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових
установ комунальної власності 

25 000 25 000

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  6 665 000 6 665 000

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні 1 000 000 1 000 000

14021900 Пальне 1 000 000 1 000 000

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

3 500 000 3 500 000

14031900 Пальне 3 500 000 3 500 000

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

2 165 000 2 165 000

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 
України

40 331 953 40 331 953

18010000 Податок на майно 23 386 953 23 386 953

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

28 453 28 453

бюджету Баштанської міської територіальної громади на 2021 рік
14502000000

(код бюджету)

Усього

Додаток 1.1

до рішення міської ради                            

Спеціальний фонд

Уточнений обсяг доходів

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд
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до рішення міської ради

усього
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 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

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

127 000 127 000

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості

2 100 000 2 100 000

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

1 995 000 1 995 000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 350 000 1 350 000

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  6 680 000 6 680 000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  8 400 000 8 400 000

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  2 656 500 2 656 500

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 50 000 50 000

18050000 Єдиний податок  16 945 000,000 16 945 000

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 255 000,000 1 255 000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 8 900 000,000 8 900 000

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

6 790 000,000 6 790 000

19000000 Інші податки та збори 102 000 102 000

19010000 Екологічний податок 102 000 102 000

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

43 000 43 000

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об'єкти                                                                                                                                                                                 

2 400 2 400

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини

56 600 56 600

20000000 Неподаткові надходження 4 049 861 502 247 3 547 614

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 13 000 13 000

21080000 Інші надходження  13 000 13 000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 13 000 13 000

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

414 247 414 247

    22010000 Плата за надання адміністративних послуг 380 000 380 000

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

60 000 60 000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 20 000 20 000
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22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

300 000 300 000

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

16 247 16 247

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

16 247 16 247

22090000 Державне мито  18 000 18 000

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 
та оформлення документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і дарування  

11 000 11 000

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та 
оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 
паспортів громадян України  

7 000 7 000

24000000 Інші неподаткові надходження 75 000 75 000

24060000 Інші  надходження 75 000 75 000

24060300 Інші надходження  75 000 75 000

25000000 Власні надходження бюджетних установ 3 547 614,000 3 547 614

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

3 247 614,000 3 247 614

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 

3 232 100,000 3 232 100

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до Закону України "Про 
оренду державного та комунального майна" 

15 514 15 514

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 
установ

300 000 300 000

25020200 Надходження, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 
бюджетних установ для виконання цільових заходів, 
у тому числі заходів з відчуження для суспільних 
потреб земельних ділянок та розміщених на них 
інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у 
приватній власності фізичних або юридичних осіб

300 000 300 000

30000000 Доходи від операцій з капіталом
340959,68 340959,68 340959,68
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33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів 340959,68 340959,68 340959,68

33010000 Кошти від продажу землі
340959,68 340959,68 340959,68

33010100 Кошти від продажу земельних діялянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 
території Автономної Республіки Крим 

340959,68 340959,68 340959,68

Усього доходів 
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

116 432 759,68 112 442 186,00 3 990 573,68 340 959,68

40000000 Офіційні трансферти 83 452 290,32 83 452 290,32

41000000 Від органів державного управління 83 452 290,32 83 452 290,32

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим
бюджетам

6 026 000 6 026 000

41020100 Базова дотація 6 026 000 6 026 000

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим
бюджетам

66 488 648 66 488 648

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам

63 898 000 63 898 000

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціально -

економічного розвитку окремих територій

900 000 900 000

41034600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України

385 000 385 000

41035500 Субвенція з державного бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на підвищення доступності 
широкосмугового доступу Інтернету в сільській 
місцевості

1 305 648 1 305 648

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам

2 534 900 2 534 900

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

2 534 900 2 534 900

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

8 402 742,32 8 402 742,32

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції

1 499 035 1 499 035

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

504 424 504 424

41051400

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

887 842 887 842

41051700 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

346 114 346 114
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41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

747 800 747 800

в тому числі:

з обласного бюджету 514 500 514 500

з бюджету Привільненської сільської територіальної 
громади

89 700 89 700

з бюджету Інгульської сільської територіальної 
громади

143 600 143 600

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 4 417 527 4 417 527,32

в тому числі:

субвенція з обласного бюджету місцевим
бюджетам для надання щомісячної матеріальної
допомоги учасникам бойових дій у роки Другої
світової війни

120 000 120 000

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
для надання одноразової матеріальної допомоги
громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи (категорії І ), та дітям з
інвалідністю, інвалідність яких пов'язана з
Чорнобильською катострофою

20 300 20 300

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
для надання матеріальної допомоги сім’ям загиблих
та померлих учасників бойових дій на території
інших країн, особам з інвалідністю внаслідок війни
на території інших країн

23 200 23 200

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
для надання матеріальної допомоги сім'ям
загиблих та померлих учасників АТО/ООС на сході
України, сім"ям осіб, які загинули або померли
внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших
ушкоджень здоров"я, одержаних під час участі у
Революції Гідності

30 000 30 000

субвенція з обласного бюджету місцевим
бюджетам для надання щомісячної матеріальної
допомоги дітям військовослужбовців Збройних Сил
України та інших військових формувань, у тому
числі добровольчих, які загинули, пропали безвісті
або померли внаслідок поранення, контузії чи
каліцтва, одержаних при виконанні службових
обов’язків на тимчасово окупованій території АР
Крим, м. Севастополя, під час участі в АТО/ООС на
сході України

60 000 60 000

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на пільгове медичне обслуговування громадян, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

98 800 98 800

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на відшкодування витрат на поховання учасників
бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни)

14 136 14 136
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субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на окремі заходи щодо соціального захисту осіб з
інвалідністю (грошова компенсація на бензин,
ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на
транспортне обслуговування, встановлення
телефонів особам з інвалідністю І та ІІ групи))

13 300 13 300

субвенція з бюджету Інгульської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на забезпечення
надання соціальних послуг населенню (перебування
осіб у відділені стаціонарного догляду для
постійного або тимчасового проживання Центру
надання соціальних послуг Баштанської міської
ради)

240 000 240 000

субвенція з бюджету Інгульської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на утримання
Баштанського інклюзивно-ресурсного центру 

74 820 74 820

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на забезпечення
надання соціальних послуг населенню (утримання
соціальних робітників та перебування осіб у
відділені стаціонарного догляду для постійного або
тимчасового проживання Центру надання
соціальних послуг Баштанської міської ради)

418 197 418 197

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на утримання
Баштанського інклюзивно-ресурсного центру 

14 250 14 250

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади для надання послуг
із збереження архівних фондів Трудовим архівом
Баштанської міської ради

74 900 74 900

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади для надання
медичних послуг населенню територіальної громади
комунальним некомерційним підприємством
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської
міської ради Миколаївської області

454 900 454 900

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади для надання
медичних послуг населенню територіальної громади
комунальним некомерційним підприємством "Центр
первинної медико-санітарної допомоги"
Баштанської міської ради Миколаївської області

229 411,91 229 411,91
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Продовження   додатка  1.1            
до рішення міської ради

усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Усього

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

субвенція з бюджету Інгульської сільської 
територіальної громади до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на надання 
соціальних послуг комунальною установою "Центр 
надання соціальних послуг Баштанської міської 
ради" за обслуговування населення Інгульської 
територіальної громади

359 464,00 359 464,00

субвенція з бюджету Інгульської сільської 
територіальної громади до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на надання послуг із 
збереження архівних фондів Трудовим архівом 
Баштанської міської ради

124 000,00 124 000,00

субвенція з бюджету Інгульської сільської 
територіальної громади до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської 
територіальної територіальної громади комунальним 
некомерційним підприємством "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги" Баштанської міської 
ради Миколаївської області

717 772,81 717 772,81

субвенція з бюджету Інгульської сільської 
територіальної громади до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на надання 
медичних послуг населенню Інгульської сільської 
територіальної громади комунальним 
некомерційним підприємством "Баштанська 
багатопрофільна лікарня" Баштанської міської ради 
Миколаївської області

529 900,00 529 900,00

субвенція з бюджету Інгульської сільської 
територіальної громади до бюджету Баштанської 
міської територіальної громади на проведення 
медичних оглядів призовників, які підлягають 
відправці у війська та військовозобов"язаних, які 
перебувають на військовому обліку КНП 
"Баштанська багатопрофільна лікарня" Баштанської 
міської ради Миколаївської області

20 678,00 20 678,00

субвенція з бюджету Привільненської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на підвіз учнів та
дітей до закладів освіти

12 080 12 080

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на здійснення заходів щодо соціально -

економічного розвитку територіальних громад
Миколаївської області у 2021 році

334 895,60 334 895,60

субвенція з бюджету Інгульської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на надання послуг
мистецької освіти комунальною установою
"Баштанська дитяча музична школа" на території
Інгульської сільської  територіальної громади

120 000 120 000

субвенція з обласного бюджету місцевим бюджетам
на співфінансування впровадження проєктів-
переможців обласного конкурсу проєктів та програм
розвитку місцевого самоврядування 2021 року

283 222 283 222
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Продовження   додатка  1.1            
до рішення міської ради

усього

у тому числі 
бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

Усього

Спеціальний фонд

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Загальний фонд

субвенція з бюджету Інгульської сільської
територіальної громади до бюджету Баштанської
міської територіальної громади на придбання
антирабічної вакцини до застосування особам, що
зазнали укусів, подряпин, ослизнення хворими або
підозрюваними щодо захворювання на сказ тварин
КНП "Баштанська багатопрофільна
лікарня"Баштанської міської ради Миколаївської
області

29 300 29 300

Разом доходів 199 885 050,00 195 894 476,32 3 990 573,68 340 959,68

Заступник міського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО
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