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до проекту рішення  міської ради

від __.11.2021р № ____-VIІІ

15539000000

(код бюджету)

Код 
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ної 

класифік

ації Найменування

Уточнений план 

на період

Фактично 
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плану
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10000000 Податкові надходження 95848581,00 100274283,73 4425702,73 104,62

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості 47572491,00 51399145,85 3826654,85 108,04

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 47543941,00 51363237,85 3819296,85 108,03

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується  

із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 40444919,00 43877332,61 3432413,61 108,49

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, одержаних військовослужбовцями 3232110,00 2016005,94 -1216104,06 62,37

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 2842912,00 4531755,56 1688843,56 159,41

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 1024000,00 938143,74 -85856,26 91,62

11020000 Податок на прибуток підприємств 28550,00 35908,00 7358,00 125,77

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 28550,00 35908,00 7358,00 125,77

13000000

Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 6920,00 9858,18 2938,18 142,46

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 1920,00 909,77 -1010,23 47,38

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 0,00 199,06 199,06 0,00

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) 1920,00 710,71 -1209,29 37,02

13030000 Рентна плата за користування надрами 5000,00 8948,41 3948,41 178,97

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 5000,00 8948,41 3948,41 178,97

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  2985730,00 2661577,03 -324152,97 89,14

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 399960,00 287212,23 -112747,77 0,00

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД
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14021900 Пальне 399960,00 287212,23 -112747,77 71,81

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 1362320,00 975427,20 -386892,80 0,00

14031900 Пальне 1362320,00 975427,20 -386892,80 71,60

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 1223450,00 1398937,60 175487,60 114,34

18000000 Місцеві податки та збори 45283440,00 46203702,67 920262,67 102,03

18010000 Податок на майно 26174550,00 26086464,91 -88085,09 99,66

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 2925,00 2042,57 -882,43 69,83

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 114300,00 128117,01 13817,01 112,09

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 113850,00 236447,84 122597,84 207,68

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 954090,00 1039450,67 85360,67 108,95

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 13289285,00 13845062,50 555777,50 104,18

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7569920,00 6417951,08 -1151968,92 84,78

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2504630,00 2810933,77 306303,77 112,23

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1452200,00 1433973,47 -18226,53 98,74

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 173350,00 172486,00 -864,00 99,50

18030000 Туристичний збір 3000,00 7638,00 4638,00 254,60

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 3000,00 7638,00 4638,00 254,60

18050000 Єдиний податок  19105890,00 20109599,76 1003709,76 105,25

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1508220,00 1555204,58 46984,58 103,12

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 13077170,00 11850911,20 -1226258,80 90,62

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників  4520500,00 6703483,98 2182983,98 148,29

20000000 Неподаткові надходження 1877225,00 1995937,69 118712,69 106,32

21000000 

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  145845,00 205310,16 59465,16 140,77

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань 18775,00 19800,00 1025,00 105,46

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 18775,00 19800,00 1025,00 105,46

21080000 Інші надходження  127070,00 185510,16 58440,16 145,99

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 4230,00 8330,00 4100,00 196,93

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 122840,00 177180,16 54340,16 144,24

22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 1540565,00 1599865,38 59300,38 103,85



22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1319840,00 1378582,81 58742,81 104,45

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 50800,00 54510,00 3710,00 107,30

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 879100,00 933319,21 54219,21 106,17

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 382040,00 382803,60 763,60 100,20

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 7900,00 7950,00 50,00 100,63

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном  20790,00 30356,00 9566,00 146,01

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 20790,00 30356,00 9566,00 146,01

22090000 Державне мито  199935,00 190926,57 -9008,43 95,49

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  189765,00 177328,78 -12436,22 93,45

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 23,29 23,29 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  10170,00 13574,50 3404,50 133,48

24000000 Інші неподаткові надходження  190815,00 190762,15 -52,85 99,97

24060000 Інші надходження  190815,00 190762,15 -52,85 99,97

24060300 Інші надходження  189915,00 190762,15 847,15 100,45

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних 

ділянках державної та комунальної власності, які 

не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 

використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву  без спеціального 

дозволу 900,00 0,00 -900,00 0,00

Всього доходів без трансфертів 97725806,00 102270221,42 4544415,42 104,65

40000000 Офіційні трансферти 90728975,00 90450935,45 -278039,55 99,69

41000000 Від органів державного управління  90728975,00 90450935,45 -278039,55 99,69

41020000 

Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 19290600,00 19290600,00 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 19290600,00 19290600,00 0,00 100,00

41030000 

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 65297000,00 65297000,00 0,00 100,00



41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 65297000,00 65297000,00 0,00 100,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 1348050,00 1348050,00 0,00 100,00

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 1348050,00 1348050,00 0,00 100,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 4793325,00 4515285,45 -278039,55 94,20

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 864000,00 864000,00 0,00 100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 159323,00 159323,00 0,00 100,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1290638,00 1290638,00 0,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2479364,00 2201324,45 -278039,55 88,79

УСЬОГО 188454781,00 192721156,87 4266375,87 102,26
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19010000 Екологічний податок 67245,00 68455,27 1210,27 101,80

19010100

Екологічний податок, за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 26550,00 36269,48 9719,48 136,61

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 9255,00 7860,48 -1394,52 84,93

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах 31440,00 24325,31 -7114,69 77,37

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 1753,92 1753,92 0,00

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 3724080,00 1782137,40 -1941942,60 47,85

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 1550000,00 987673,61 -562326,39 63,72

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідного до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна» 14110,00 12150,00 -1960,00 86,11

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізаціїв 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) 0,00 27533,50 27533,50 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 826387,07 826387,07 0,00

25020200

Надходження, що отримають бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів 30000,00 531750,00 501750,00 1772,50

Усього (без врахування трансфертів) 5385435,00 4237840,77 -1147594,23 78,69

41053400

Субвенція з місцевого бюджету на виконання 

інвестиційних проектів 8960485,00 1192335,35 -7768149,65 13,31

Усього 14345920,00 5430176,12 -8915743,88 37,85
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