
     Додаток № 1
                                                                                                                                                                                     до рішення міської ради   

                                     від 29.12.11р. № 482

( грн.)

Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6= ( гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження 70545375,0 3890900,0 2099600,0 74436275,0

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості 61733382,0 61733382,0

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 61388602,0 61388602,0
11010100 Податок на доходи найманих працівників 57705480,0 57705480,0

11010200
 Податок на доходи фізичних осіб - суб"єктів підприємницької 
діяльності і незалежної професійної діяльності 338000,0 338000,0

11010300 Податок на доходи фізичних осіб на дивіденди та роялті 6445,0 6445,0

11010400
Фіксований податок на доходи  фізичних осіб від зайняття 
підприємницькою діяльностю, нарахований до 1 січня 2011 року 55500,0 55500,0

11010800
 Податок на доходи фізичних осіб-військовослужбовців та осіб 
рядового і начальницького складу 1582160,0 1582160,0

11011100  Податок на доходи фізичних осіб від інших видів діяльності 1025,0 1025,0

11011200
 Податок на доходи фізичних осіб від продажу нерухомого майна та 
надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм (піднайм) 451160,0 451160,0

11011300
 Податок на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна та 
надання рухомого майна в оренду (суборенду) 447543,0 447543,0

11011400

 Податок на доходи фізичних осіб від отриманого платником доходу 
внаслідок прийняття ним у спадщину майна, коштів, майнових чи 
немайнових прав 319289,0 319289,0

11011600
Фіксований податок на доходи  фізичних осіб від зайняття 
підприємницькою діяльностю 482000,0 482000,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 344780,0 344780,0

11020200
 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 
власності 344780,0 344780,0

12000000 Податки на власність 296400,0 296400,0

12020000
Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних 
машин і механізмів 215000,0 215000,0

12020100
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів(юридичних осіб) 180000,0 180000,0

12020200
Податок з власників наземних транспортних засобів та інших 
самохідних машин і механізмів(з громадян) 35000,0 35000,0

12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 81400,0 81400,0

12030100
Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних 
осіб) 6020,0 6020,0

12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 75380,0 75380,0
13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 7995138,0 7995138,0
13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 190,0 190,0

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування) 190,0 190,0

13030000 Плата за користування надрами 606715,0 606715,0

13030200
Плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення 606715,0 606715,0

13050000 Плата за землю 7388233,0 7388233,0
13050100 Земельний податок з юридичних осіб 3400675,0 3400675,0
13050200 Орендна плата з юридичних осіб 3036330,0 3036330,0
13050300 Земельний податок з фізичних осіб 7259,0 7259,0
13050500 Орендна плата з фізичних осіб 943969,0 943969,0
16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 29264,0 29264,0
16010000  Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 29264,0 29264,0
16010100 Податок з реклами 1575,0 1575,0
16010200 Комунальний податок 21999,0 21999,0
16010400 Збір за припаркування автотранспорту 2076,0 2076,0
16010500 Ринковий збір 2054,0 2054,0
16010600 Збір за видачу ордера на квартиру 45,0 45,0
16011500 Збір за видачу дозволу на розміщення об'єктів торгівлі та сфери послуг 1515,0 1515,0
18000000 Місцеві податки і збори 787591,0 2127500,0 2099600,0 2915091,0
18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 117884,0 117884,0

18020100
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 
юридичними особами 1040,0 1040,0

18020200
Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 
фізичними особами 116844,0 116844,0

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 669707,0 27900,0 697607,0

18040100
Збір за провадження торговільної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений фізичними особами 166849,0 166849,0

18040200
Збір за провадження торговільної діяльності (роздрібна торгівля), 
сплачений юридичними особами 316430,0 316430,0

18040500
Збір за провадження торговільної діяльності (оптова торгівля), 
сплачений фізичними особами 4409,0 4409,0
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18040600
Збір за провадження торговільної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений фізичними особами 50322,0 50322,0

18040700
Збір за провадження торговільної діяльності (оптова торгівля), 
сплачений юридичними особами 61092,0 61092,0

18040800
Збір за провадження торговільної діяльності (ресторанне господарство), 
сплачений юридичними особами 31422,0 31422,0

18040900
Збір за провадження торгівелоної діяльності із придбанням пільгового 
торгового патенту 464,0 464,0

18041000
Збір за провадження торгівелоної діяльності із придбанням 
колроткотермінового торгового патенту 513,0 513,0

18041400
Збір за провадження  діяльності з надання платних послуг, сплачений 
юридичними особами 3418,0 3418,0

18041500

Збір за провадження торгівелоної діяльності нафтопродуктами, 
скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і 
пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 27900,0 27900,0

18041700
Збір за здійснення  діяльності у сфері розваг, сплачений юридичними 
особами 17078,0 17078,0

18041800
Збір за здійснення  діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними 
особами 17710,0 17710,0

18050000 Єдиний податок 2099600,0 2099600,0 2099600,0
18050100 Єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 41345,0 41345,0 41345,0
18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 117450,0 117450,0 117450,0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 573820,0 573820,0 573820,0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1366985,0 1366985,0 1366985,0
19000000 Інші податки та збори 1467000,0 1467000,0
19010000 Екологічний податок 1437060,0 1437060,0

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 59645,0 59645,0

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 
об'єкти  1592,0 1592,0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини 21964,0 21964,0

19010500

Надходження від здійснення торгівлі на митній території України 
паливом власного виробництва та/або виробленим з давальницької 
сировини  податковими агентами 1353859,0 1353859,0

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 29940,0 29940,0

19050200
Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до 
Фонду охорони навколишнього природного середовища 29352,0 29352,0

19050300
Надходження від сплати збору за  забруднення навколишнього 
природного середовища фізичними особами 588,0 588,0

20000000 Неподаткові надходження 1761560,0 4789100,0 6550660,0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 469795,0 467306,0

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об'єднань, що вилучається до бюджету 189968,0 189968,0

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 246947,0 246947,0
21080000 Інші надходження 32880,0 30391,0

21080900

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 2489,0 2489,0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 30391,0 30391,0

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 888498,0 888498,0

22010000 Плата за ліцензії 28645,0 28645,0

22010300
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб 
та фізичних осіб-підприємців 28645,0 28645,0

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілисним 
майновим комплексом та іншим державним майном 745000,0 745000,0

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілисним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 745000,0 745000,0

22090000 Державне мито 114853,0 114853,0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 109951,0 109951,0

22090400
Державне мито, пов"язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 4902,0 4902,0

24000000 Інші неподаткові надходження 403267,0 15100,0 418367,0
24060300 Інші  надходження 403267,0 403267,0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок 
господарської та іншої діяльності 15100,0 15100,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 4774000,0 4774000,0

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 3074000,0 3074000,0

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 2759988,0 2759988,0
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25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 57000,0 57000,0

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 257012,0 257012,0
25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 1700000,0 1700000,0

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, 
фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових 
заходів 1700000,0 1700000,0

30000000 Доходи від операцій з капіталом 4365,0 1864400,0 1864400,0 1868765,0
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 4365,0 958400,0 958400,0 962765,0

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 4365,0 4365,0

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 4365,0 4365,0

31030000
Кошти від відчудження майна, що належить АРК та майна, що 
перебуває в комунальній власності 958400,0 958400,0 958400,0

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 906000,0 906000,0 906000,0
33010000 Кошти від продажу землі 906000,0 906000,0 906000,0

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення до розмежування земель державної та комунальної 
власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній власності, на яких 
розташовані об'єкти , які підлягають приватизації, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим) 906000,0 906000,0 906000,0

40000000 Офіційні трансферти 120793561,8 3442574,25 3000,0 124236136,06
41000000 Від органів державного управління 120793561,8 3442574,25 3000,0 124236136,06
41020000 Дотації 41531500,0 41531500,0
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету місцевим бюджетам 37290900,0 37290900,0

41020600
Додаткова дотація з державного бюджету на вирівнювання фінансової 
забезпеченості місцевих бюджетів 2229700,0 2229700,0

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення пальним станцій (відділень) екстреної, швидкої та 
невідкладної медичної допомоги 142400,0 142400,0

41021600

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 сітки та 
виплату допомоги випускникам вищих навчальних закладів, які здобули 
освіту за напрямами і спеціальностями медичного та фармацевтичного 
профілю 1823800,0 1823800,0

41021700

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 
поліпшення умов оплати праці медичних працівників, які надають 
медичну допомогу хворим на заразну та активну форму туберкульозу 44700,0 44700,0

41030000 Субвенції 79262061,81 3442574,25 3000,0 82704636,06

41030300
Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

5429100,0 5429100,0

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

43024478,81 43024478,81

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

15029200,0 15029200,0

41030900 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 та відповідним збільшенням ставок 
акцизного податку з пального для фізичних осіб (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) та 
компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій  громадян 

2578300,0 2578300,0

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

268100,0 268100,0

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-
економічний розвиток

11520000,0 11520000,0
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Разом
у т.ч. 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6= ( гр.3+гр.4)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний 
фонд Разом

Спеціальний фонд

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 Севастополі та 
районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із 
Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної 
допомоги”

2095,25 2095,25

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

1221200,0 1221200,0

41035000 Інші субвенції 3400,0 3000,0 3000,0 6400,0
41035200 Субвенція на проведення видатків місцевих бюджетів, що враховуються 

при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
100000,0 100000,0

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"

1046183,0 1046183,0

41036300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на фінансування  
Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм 
розвитку місцевого самоврядування 

263300,0 263300,0

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 тарифам, що 
затверджувалися або погоджувалися відповідними органами державної 
влади чи органами місцевого самоврядування 

2216279,0 2216279,0

50000000 Цільові фонди 1074047,0 1074047,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади 1074047,0 1074047,0

Всьго доходів 193104861,81 15061021,25 3967000,0 208165883,06

Секретар міської ради В.Ходаківський
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