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КБК Найменування доходів                                   
загального фонду

Розрахункові 
показники 

МФУ на 2011р.

Факт. надходж.  
за 2011 рік

Відхилення 
до  плану 
МФУ 2011 

року

 %  
виконання до 

плану МФУ 
2011 року 

Фактично 
надійшло за 

2010 рік

 Відхилення 
факту 2011 р. 
від факту на 

2010 р.

1 2 3 6 7 8 9 10

1 Доходи,що закріплюються за місцевим 
бюджетом 

110100 Податок на доходи фізичних осіб 61 537,5 52 400,4 9137,2

220103
Реєстраційний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-
підприємців

28,9 25,4 3,5

220900 Державне мито 117,1 192,2 -75,1 
Разом 60 320,9 61 683,6 1362,7 102,3 53 290,9 8392,7

2 Доходи місцевих бюджетів,що невраховуються 
при  визначенні міжбюджетних  трансфертів 

160100 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 
року 29,3 1 777,8 -1748,5 

180200 Збір за місця для паркування транспортних засобів 125,9 45,2 80,7
180400 Збір за провадження деяких видів 

підприємницької діяльності 676,9 379,7 297,2
130500 Плата за землю 7 484,2 4 557,4 2926,8
130501 Земельний податок з юридичних осіб 3 462,9 1 673,7 1789,2
130502 Орендна плата з юридичних осіб 3 067,5 2 311,0 756,5
130503 Земельний податок з фізичних осіб 7,3 3,7 3,6
130505 Орендна плата з фізичних осіб 946,6 569,0 377,6
210811 Адміністративні штрафи та інші санкції 30,9 18,2 12,7

110104
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від 
зайняття підприємницькою діяльністю, 
нарахований до 1 січня 2011 року

59,5 431,7 110,1

110116 Фіксований податок на доходи фізичних осіб від 
зайняття підприємницькою діяльністю 482,3 0,0

210500 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 
місцевих бюджетів 246,9 293,5 -46,6 

110202 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 345,3 296,9 48,4

130302
Плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 606,7 411,2 195,5

210103
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єднань, що 
вилучається до бюджету

190,0 93,6 96,4

210809

Штрафні санкції за порушення законодавства про 
патентування, за порушення норм регулювання 
обігу готівки та про застосування реєстраторів 
розрахункових операцій у сфері торгівлі, 
громадського харчування та послуг

2,8 7,6 -4,8 

220804
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим майном, 
що перебуває в комунальній власності

784,0 695,5 88,5

240603 Інші надходження 435,7 86,7 349,0

310102

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

4,4 8,7 -4,3 

13010200

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

0,2 0,2

Разом 11 316,7 11 505,0 188,3 101,7 9 149,7 2355,2
Разом власні надходження 71 637,6 73 188,5 1 550,9 102,2 62 440,6 10747,9

410201 Дотації вирівнювання з державного бюджету 
місцевим бюджетам 37 290,9 37 290,9 100,0 41 636,9 -4346,0 

410206
Додаткова дотація з державного бюджету на 
вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих 
бюджетів

418,8 2 229,7 1810,9 532,4 104,9 2124,8

410211

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення пальним 
станцій (відділень) екстреної, швидкої та 
невідкладної медичної допомоги

142,4 142,4

410216

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на забезпечення виплат, 
пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці 
працівників бюджетної сфери, в тому числі на 
підвищення посадового окладу працівника 
першого тарифного розряду Єдиної тарифної сі

1 823,8 1823,8

410217

Додаткова дотація з державного бюджету 
місцевим бюджетам на поліпшення умов оплати 
праці медичних працівників, які надають медичну 
допомогу хворим на заразну та активну форми 
туберкульозу

44,7 44,7

Дотація разом 37 709,7 41 531,5 3821,8 110,1 41 741,8 -210,3 
РАЗОМ (ВЛАСНІ + ДОТАЦІЯ) 109 347,3 114 720,0 5372,7 104,9 104 182,4 10537,6

                                         Аналіз надходження доходів                                           
до міського бюджету за 2011 рік (по розрахункових показниках МФУ)
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41030300
Субвенція на утримання об`єктів спільного 
користування чи ліквідацію негативних наслідків 
діяльності об`єктів спільного користування

5 198,3 5 429,1 104,4 5 596,8 -167,7 

41030603

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

39 303,2 41 963,9 -0,2 106,8 35 010,5 6953,4

41030803

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 тери

15 796,2 14 309,2 -720,0 90,6 4 104,8 10204,4

41030903

Субвенція з державного бюджету  місцевим 
бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку та 
інших передбачених законодавством пільг, в тому 
числі компенсації втрати частини доходів у зв`язку 
з відміною податку з власників транспортних 
засобів 

2 578,3 2 578,3 100,0 2 578,3

41031003

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

268,1 268,1 100,0 272,0 -3,9 

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на соціально-економічний розвиток 11 520,0 11520,0

41035000 Інші субвенції 3,4 1 983,3 -1979,9 

41035200
Субвенція на проведення видатків місцевих 
бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу 
міжбюджетних трансфертів

100,0

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

886,1 1 045,8 -0,4 118,0 744,3 301,5

41036300

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування Програм - переможців 
Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування

263,3 262,0 -1,3 99,5 262,0

Субвенція загальний фонд 64 293,5 77 479,9 13 186,4 120,5 50 994,2 26485,7
Разом загальний фонд 173 640,8 192 199,9 18559,1 110,7 155 176,6 37023,3

Бюджет розвитку
18050000 Єдиний податок 2 099,6 2 188,9 -89,3 
31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності 958,4 1 135,7 -177,3 
33010000 Кошти від продажу земелі 541,9 6 441,1 -5899,2 

Разом 3 391,5 3 600,0 208,5 106,1 9 765,7 -6165,7 
12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших 

самохідних машин і механізмів 91,4 229,7 138,3 251,3 808,0 -578,3 
12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 242,7 242,7 242,7

24062100

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

4,0 15,5 11,5 386,7 0,4 15,1

24110900

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

0,5 2,1 1,6 419,2 6,8 -4,7 

25000000 Власні надходження бюджтних установ 4 635,6 7 641,5 3005,9 164,8 6 243,8 1397,7

18041500

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

27,9 53,3 25,4 191,2 21,0 32,3

19010000 Екологічний податок 174,6 2 567,8 2393,2 1 470,7 2567,8
19050000 Збір за забруднення навколишнього природного 

середовища 29,9 29,9 103,3 -73,4 

50110000
Цільові фонди, утворені органами місцевого 
самоврядування 451,7 1 113,2 661,5 246,5 117,0 996,2

Спеціальний фонд 5 385,7 11 895,8 6 510,1 220,9 7 300,3 4 595,5

41034300

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на фінансування ремонту приміщень 
управлінь праці та соціального захисту 
виконавчих органів міських (міст 
республіканського в Автономній Республіці Крим і 
обласного значення) районних у містах Києві і 

81,1 2,1 -79,0 2,6 81,7 -79,6 

41034400

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

1 221,2 1221,2

41035000 Інші субвенції 3,0 3,0

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на погашення заборгованості з різниці в 
тарифах на теплову енергію, що вироблялася, 
транспортувалася та постачалася населенню, яка 
виникла в зв`язку з невідповідністю фактичної 
вартості теплової енергії 

2 216,3 2216,3

Субвенції спеціальний фонд 81,1 3 442,6 3 361,5 4 244,9 7 371,4 -3 928,8
Разом спеціальний фонд 8 858,3 18 938,4 10 080,1 213,8 24 437,4 -5 499,0

182 499,1 211 138,3 28639,2 115,7 179 614,0 31524,3Загальний обсяг міського бюджету


