
Додаток 1

ЗВІТ

грн.

Загальний  фонд

10000000 Податкові надходження  120.269.295 122.162.044,43

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  80.802.265 81.480.187

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 80.792.735 81.470.653

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку у вигляді заробітної плати 76.831.975 77.424.079

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 353.700,00 403.292

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 
платника податку інших ніж заробітна плата 3.047.060,00 3.082.278

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 
річного декларування 560.000,00 561.004

11020000 Податок на прибуток підприємств 9.530,00 9.534,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 9.530 9.534

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 31.745 38.947

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 355 7.557

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) 355 7.557

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 31.390 31.391

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення 31.390 31.391

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  15.335.500 15.781.346

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2.703.000 2.798.807

14021900 Пальне 2.703.000 2.798.807

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 9.374.000 9.508.944

14031900 Пальне 9.374.000 9.508.944

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 3.258.500 3.473.595

18000000 Місцеві податки 24.099.785 24.861.564

18010000 Податок на майно 12.575.085 12.944.700

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 0,00 -586

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 87.910 90.996

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 
особами, які є власниками об’єктів нежитлової нерухомості 362.755 406.627

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 
особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2.075.460 2.161.580

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  3.369.100 3.377.274

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  5.496.000 5.701.728

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  259.940 264.857

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  923.800 942.070

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 120 153

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 120 153

18050000 Єдиний податок  11.524.700 11.916.864

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1.279.230 1.286.825

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9.069.870 9.439.073

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків

1.175.600 1.190.966

20000000 Неподаткові надходження  1.017.630 1.066.596

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  68.510 89.544

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та 
їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані 
на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав 17.630 27.638

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, 
що вилучається до відповідного місцевого бюджету 17.630 27.638

21080000 Інші надходження  50.880 61.906

21080500 Інші надходження  11.250 11.925

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 11

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 16.030 16.370

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері 
виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 23.600 33.600

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 665.510 693.433

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 580.650 604.155

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 
– підприємців та громадських формувань 46.250 46.260

до рішення міської ради 
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22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 358.300 370.975

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень 176.100 186.920

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном  83.150 87.464

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим майном, що перебуває в комунальній власності 83.150 87.464

22090000 Державне мито  1.710 1.814

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 
числі за оформлення документів на спадщину і дарування  150 182

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) 
та паспортів громадян України  1.560 1.632

24000000 Інші неподаткові надходження  283.610 283.619

24060000 Інші надходження  49.620 49.620

24060300 Інші надходження  49.620 49.620

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 (родючо 233.990 233.999

30000000 Доходи від операцій з капіталом  75 75

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  75 75

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 75 75

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  75,00 75

40000000 Офіційні трансферти  63.263.669 63.217.446

41000000 Від органів державного управління  63.263.669 63.217.446

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 60.731.174 60.723.231

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" 1.156.800 1.151.209

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 56.736.900 56.736.900

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій 2.557.474 2.557.474

41034600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України 280.000 277.648

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2.532.495 2.494.21541051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 247.200 247.200

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету 268.500 264.460

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1.281.300 1.247.059

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 735.495 735.495

121.287.000 123.228.716

184.550.669 186.446.162

10000000 Податкові надходження  54.606.600 78.819.799

19000000 Інші податки та збори 54.606.600 78.819.799

19010000 Екологічний податок 54.606.600 78.819.799

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосф.повітря стац. джерелами 
забруднення 54.366.100 78.028.755

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 16.500 17.062

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 224.000 773.981

20000000 Неподаткові надходження  1.990.000 2.504.177

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  0 7.185

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 
лісогосподарського виробництва  7.185

24000000 Інші неподаткові надходження  0 153.709

24060000 Інші надходження  0 153.709

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0 153.709

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1.990.000 2.343.282

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 
законодавством 1.990.000 2.186.924

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною 
діяльністю 1.647.000 2.154.949

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 338.000 9.829

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  5.000 20.142

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна 0 2.004

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0 156.359
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25020100 Благодійні внески, гранти і дарунки 0 156.359

30000000 Доходи від операцій з капіталом  104.975 106.578

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0 0

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що 
перебуває в комунальній власності  

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 104.975 106.578

33010000 Кошти від продажу землі  104.975 106.578

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 60.830 62.433

33010200

Кошти від продажу прав на земельні ділянки несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній власності, та прав на земельні ділянки, які 
знаходяться на території Автономної Республіки Крим 44.145 44.145

40000000 Офіційні трансферти  21.243.356 12.021.908

41000000 Від органів державного управління  21.243.356 12.021.908

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 21.243.356 12.021.908

41052900

Субвенція з місцевого бюджету на погашення заборгованості з різниці в тарифах що 
підлягає урегулюванню згідно із Законом України `Про заходи, спрямовані на 
врегулювання заборгованості теплопостачальних та теплогенеруючих організацій та 
підприємств централ 10.248.088 1.097.094

41053600 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення природоохоронних заходів 491.500 484.382

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 8.430.586 8.426.563

41057000

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення централізованою подачею кисню 
ліжкового фонду закладів охорони здоров`я, які надають стаціонарну медичну допомогу 
пацієнтам з гострою респіраторною хворобою COVTD-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2, за р 2.073.182 2.013.868

56.701.575 81.430.554

77.944.931 93.452.461

177.988.575 204.659.269

262.495.601 279.898.623
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