
     Додаток № 1
                                                                                                                                                                                  до рішення міської ради   

                    від 06.11.14  № 1651        

( грн.)

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6= ( гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 82190300,0 9307500,0 8507500,0 91497800,0

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 72410100,0 72410100,0

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 72013000,0 72013000,0

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 69252130,0 69252130,0

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 1914000,0 1914000,0

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 90770,0 90770,0

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 
за результатами річного декларування 756100,0 756100,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 397100,0 397100,0

11020200
 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 353900,0 353900,0

11023200
Авансові внески з податку на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 43200,0 43200,0

12000000 Податки на власність 460000,0 460000,0
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 460000,0 460000,0

12030100
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних 
осіб) 55200,0 55200,0

12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 404800,0 404800,0
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 8841200,0 8841200,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 60,0 60,0

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування) 60,0 60,0

13030000 Плата за користування надрами 1000000,0 1000000,0

13030200
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення 1000000,0 1000000,0
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13050000 Плата за землю 7841140,0 7841140,0
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 3057000,0 3057000,0
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 3944310,0 3944310,0
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 9480,0 9480,0
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 830350,0 830350,0
18000000 Місцеві податки і збори 939000,0 8577500,0 8507500,0 9516500,0
18010000 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 7500,0 7500,0 7500,0

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами 7500,0 7500,0 7500,0

18030000 Туристичний збір 20000,0 20000,0
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 6650,0 6650,0
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 13350,0 13350,0
18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 919000,0 70000,0 989000,0

18040100
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений фізичними особами 230750,0 230750,0

18040200
Збір за провадження  торговельної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений юридичними особами 438800,0 438800,0

18040500
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), 
сплачений фізичними особами 23750,0 23750,0

18040600
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений фізичними особами 67760,0 67760,0

18040700
Збір за провадження торговельної діяльності (оптова торгівля), 
сплачений юридичними особами 52970,0 52970,0

18040800
Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений юридичними особами 50930,0 50930,0

18040900
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту 190,0 190,0

18041000
Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням 
короткотермінового торгового патенту 1600,0 1600,0

18041400
Збір за провадження  діяльності з надання платних послуг, сплачений 
юридичними особами 6160,0 6160,0

18041500

Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 70000,0 70000,0

18041700
Збір за здійснення  діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними 
особами 21890,0 21890,0

18041800
Збір за здійснення  діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними 
особами 24200,0 24200,0
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18050000 Єдиний податок 8500000,0 8500000,0 8500000,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1291700,0 1291700,0 1291700,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 7208300,0 7208300,0 7208300,0
19000000 Інші податки та збори 270000,0 270000,0
19010000 Екологічний податок 269936,0 269936,0

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 196100,0 196100,0

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти  1708,0 1708,0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини 72100,0 72100,0

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України 
паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької 
сировини  податковими агентами 28,0 28,0

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 64,0 64,0

19050200
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до 
Фонду охорони навколишнього природного середовища 64,0 64,0

20000000 Неподаткові надходження 1623400,0 5890686,0 3240,0 7514086,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 779400,0 3240,0 3240,0 782640,0

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету 159400,0 159400,0

21010800

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 
товариств, у статутних капіталах яких є майно Автономної Республіки 
Крим, комунальна власність 3240,0 3240,0 3240,0

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 600000,0 600000,0
21080000 Інші надходження 20000,0 20000,0
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20000,0 20000,0

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 694000,0 694000,0

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілисним 
майновим комплексом та іншим державним майном 674000,0 674000,0

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілисним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 674000,0 674000,0

22090000 Державне мито 20000,0 20000,0
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22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 20000,0 20000,0

24000000 Інші неподаткові надходження 150000,0 565446,0 550000,0 715446,0
24060300 Інші  надходження 150000,0 150000,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 13200,0 13200,0

24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 2246,0 2246,0

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з 
місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво (реконструкцію) та придбання житла        2246,0 2246,0

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту 550000,0 550000,0 550000,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 5322000,0 5322000,0

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 5322000,0 5322000,0

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 4478315,0 4478315,0

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 94900,0 94900,0

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 748785,0 748785,0
30000000 Доходи від операцій з капіталом 15000,0 2467943,0 2467943,0 2482943,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 15000,0 1867943,0 1867943,0 1882943,0

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 15000,0 15000,0

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 15000,0 15000,0

31030000
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, що 
перебуває в комунальній власності 1867943,0 1867943,0 1867943,0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 600000,0 600000,0 600000,0
33010000 Кошти від продажу землі 600000,0 600000,0 600000,0
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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  600000,0 600000,0 600000,0

40000000 Офіційні трансферти 149552793,0 22067478,96 56700,0 171620271,96
41000000 Від органів державного управління 149552793,0 22067478,96 56700,0 171620271,96
41020000 Дотації 57528200,0 57528200,0
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 56901800,0 56901800,0

41020600
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів 626400,0 626400,0

41030000 Субвенції 92024593,00 22067478,96 56700,0 114092071,96
41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату 

допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з 
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям

61000800,00 61000800,00

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  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), вивезення 
побутового сміття та рідких нечистот

22159900,0 22159900,0

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг  
з  послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг 
на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, 
природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого 
пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і 
водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та 
прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною 
податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і 
механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з 
пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій  
громадян 

3237600,0 3237600,0

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг 
та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  
пічного побутового палива і скрапленого газу

388300,0 388300,0

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, 
реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної 
власності у населених пунктах

2696500,0 2696500,0
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41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

865093,0 865093,0

41035000 Інші субвенції 2624100,0 56700,0 56700,0 2680800,0
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 сім'ях за принципом "гроші ходять за 
дитиною"

1748800,0 1748800,0

41036600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, послуги з 
централізованого водопостачання та водовідведення, що вироблялися, 
транспортувалися та постачалися населенню, яка виникла у зв’язку з 
невідповідністю фактичної вартості теплової енергії та послуг з 
централізованого водопостачання та водовідведення тарифам, що 
затверджувалися та/або погоджувалися органами державної влади чи 
місцевого самоврядування

19314278,96 19314278,96

Всьго доходів 233381493,00 39733607,96 11585383,0 273115100,96

Секретар міської ради В.Ходаківський
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