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усього
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1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 5 578 503 000 5 553 903 000 24 600 000 х

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості
3 706 000 000 3 706 000 000 х х

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3 680 000 000 3 680 000 000 х х

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати

3 426 500 000 3 426 500 000 х х

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

144 500 000 144 500 000 х х

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата

69 000 000 69 000 000 х х

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування 40 000 000 40 000 000 х х

11020000 Податок на прибуток підприємств 26 000 000 26 000 000 х х

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності
26 000 000 26 000 000 х х

13000000
Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів
703 000 703 000 х х

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 3 000 3 000 х х

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)

3 000 3 000 х х

13030000 Рентна плата за користування надрами 700 000 700 000 х х

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення
700 000 700 000 х х

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 280 000 000 280 000 000 х х

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 

товарів (продукції)
28 000 000 28 000 000 х х

14021900 Пальне 28 000 000 28 000 000 х х

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)
116 000 000 116 000 000 х х

140319000 Пальне 116 000 000 116 000 000 х х

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів
136 000 000 136 000 000 х х

18000000 Місцеві податки 1 567 200 000 1 567 200 000 х х

18010000 Податок на майно 916 100 000 916 100 000 х х

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості

1 250 000 1 250 000 х х

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об'єктів житлової нерухомості

6 150 000 6 150 000 х х

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової нерухомості

4 650 000 4 650 000 х х

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об'єктів нежитлової нерухомості

38 950 000 38 950 000 х х

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 245 200 000 245 200 000 х х

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 576 450 000 576 450 000 х х

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 5 350 000 5 350 000 х х

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 33 000 000 33 000 000 х х

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 2 950 000 2 950 000 х х

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 2 150 000 2 150 000 х х

Додаток 1
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18030000 Туристичний збір 1 100 000 1 100 000 х х

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 640 000 640 000 х х

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 460 000 460 000 х х

18050000 Єдиний податок 650 000 000 650 000 000 х х

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 123 000 000 123 000 000 х х

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 526 870 000 526 870 000 х х

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків

130 000 130 000 х х

19000000 Інші податки та збори 24 600 000 х 24 600 000 х

19010000 Екологічний податок 24 600 000 х 24 600 000 х

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення
9 600 000 х 9 600 000 х

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти
2 100 000 х 2 100 000 х

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

12 900 000 х 12 900 000 х

20000000 Неподаткові надходження 220 146 472 70 090 000 150 056 472 6 002 300

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 9 975 000 9 975 000 0 0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету

3 700 000 3 700 000 х х

21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів
3 750 000 3 750 000 х х

21080000 Інші надходження 2 525 000 2 525 000 х х

21080500 Інші надходження 500 000 500 000 х х

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 525 000 525 000 х х

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів

1 500 000 1 500 000 х х

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності
53 630 000 53 630 000 х х

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 36 880 000 36 880 000 х х

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань

2 800 000 2 800 000 х х

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 32 200 000 32 200 000 х х

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень
1 800 000 1 800 000 х х

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 - підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, пов'язанних з 

такою державною реєстрацією

80 000 80 000 х х

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном
16 000 000 16 000 000 х х

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

16 000 000 16 000 000 х х

22090000 Державне мито 750 000 750 000 х х

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування

420 000 420 000 х х

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 10 000 10 000 х х

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 

України

320 000 320 000 х х

24000000 Інші неподаткові надходження 12 821 024 6 485 000 6 336 024 6 002 300

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо 

яких минув строк позовної давності

125 000 125 000 х х

24060000 Інші надходження 6 610 000 6 360 000 250 000 х

24060300 Інші надходження 6 350 000 6 350 000 х х
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24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

250 000 х 250 000 х

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 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

10 000 10 000 х х

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 86 024 х 86 024 2 300

24110600
Відсотки за користування позиками, які надавалися з 

місцевих бюджетів
2 300 х 2 300 2 300

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що 

надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на будівництво 

(реконструкцію) та придбання житла

83 724 х 83 724 х

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту
6 000 000 х 6 000 000 6 000 000

25000000  Власні надходження бюджетних установ 143 720 448 х 143 720 448 х

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством
143 072 547 х 143 072 547 х

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю
121 364 602 х 121 364 602 х

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності
10 655 812 х 10 655 812 х

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 10 667 641 х 10 667 641 х

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
384 492 х 384 492 х

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 647 901 х 647 901 х

25020200

Кошти, 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

647 901 х 647 901 х

30000000  Доходи від операцій з капіталом 19 407 000 7 000 19 400 000 19 400 000

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 7 782 000 7 000 7 775 000 7 775 000

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою 

або територіальною громадою в порядку спадкування чи 

дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також 

валютних цінностей і грошових коштів, власники яких 

невідомі

3 000 3 000 х х

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного територіальною 

громадою в порядку спадкування чи дарування, а також 

валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі

3 000 3 000 х х

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння
4 000 4 000 х х

31030000

Кошти від відчуження майна, яке належить  Автономній 

Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 

власності

7 775 000 х 7 775 000 7 775 000

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 11 625 000 х 11 625 000 11 625 000

33010000 Кошти від продажу землі 11 625 000 х 11 625 000 11 625 000

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної 

республіки Крим

11 625 000 х 11 625 000 11 625 000

50000000  Цільові фонди 145 000 х 145 000 х

50110000

 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами  виконавчої влади  

145 000 х 145 000 х
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Усього доходів (без урахування міжбюджетних 

трансфертів)
5 818 201 472 5 624 000 000 194 201 472 25 402 300

40000000 Офіційні трансферти 2 660 670 125 2 626 529 897 34 140 228 34 140 228

41020000 Дотації з державного бюджету 11 445 400 11 445 400 х х

41021000

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 

бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих 

бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі 

сплати земельного податку суб'єктам космічної діяльності 

та літакобудування 

11 445 400 11 445 400 х х

41030000 Субвенції з державного бюджету 1 359 669 918 1 339 172 748 20 497 170 20 497 170

41031400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 

реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної 

програми для відновлення України

20 497 170 х 20 497 170 20 497 170

41033800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази 

професійно-технічних навчальних закладів

896 000 896 000 х х

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
773 197 500 773 197 500 х х

41034200
Медична субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам
552 152 400 552 152 400 х х

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціального-економічного 

розвитку окремих територій

12 926 848 12 926 848 х х

41040000 Дотації з місцевих бюджетів 89 275 700 89 275 700 х х

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 

89 275 700 89 275 700 х х

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів 1 200 279 107 1 186 636 049 13 643 058 13 643 058

41050100

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, 

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і 

водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і 

споруд та прибудинкових територій), управління 

багатоквартирним будинком, вивезення побутового сміття 

та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

256 531 200 256 531 200 х х

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 815 600 1 815 600 х х

41050300

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги 

сімьям з дітьми, малозабезпеченим сімьям, особам, які не 

мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 

тимчасової державної  соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 

набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду за 

особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного 

розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 

працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І 

групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

839 772 220 839 772 220 х х
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Спеціальний фонд

Усього

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 

компенсації за належні для отримання жилі приміщення 

для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 

статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю І-ІІ 

групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва 

або захворювання, одержаних під час безпосередньої участі 

в антитерористичній операції, забезпечення її проведення, 

визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону 

України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту", та які потребують поліпшення 

житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

4 264 471 4 264 471 х х

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-

вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних 

сімьях за принципом "гроші ходять за дитиною", оплату 

послуг із здійснення патронату над дитиною та виплату 

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї 

патронатного вихователя за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

4 438 180 4 438 180 х х

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції

12 715 032 12 715 032 х х

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного 

періоду

2 448 246 2 448 246 х х

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

18 257 094 18 257 094 х х

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" за рахунок відповідної субвенціїз 

державного бюджету

11 441 769 11 441 769 х х

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері охорони здоровья за рахунок коштів 

медичної субвенції

19 211 928 19 211 928 х х

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
5 134 552 5 134 552 х х

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 16 969 271 3 326 213 13 643 058 13 643 058

41054300

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

7 279 544 7 279 544 х х

Всього доходів 8 478 871 597 8 250 529 897 228 341 700 59 542 528

Секретар міської ради Р.О.Пидорич


