
грн.

ККД Доходи Поч.річн. план Уточн.річн. план
 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

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

45,800,000.00 45,900,000.00 45,900,000.00 48,568,030.44 2,668,030.44 105.81

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

6,600,000.00 6,707,300.00 6,707,300.00 7,507,030.89 799,730.89 111.92

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

1,330,000.00 2,312,000.00 2,312,000.00 2,523,436.05 211,436.05 109.15

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

595,000.00 595,000.00 595,000.00 387,867.99 -207,132.01 65.19

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування 

1,000,000.00 752,000.00 752,000.00 757,855.00 5,855.00 100.78

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) 

200,000.00 200,000.00 200,000.00 220,117.51 20,117.51 110.06

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

18,000.00 14,800.00 14,800.00 14,790.40 -9.60 99.94

13030200
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення 

1,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

13040100
Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин місцевого значення

0.00 75,500.00 75,500.00 75,785.25 285.25 100.38

14021900 Пальне 0.00 900,000.00 900,000.00 977,147.18 77,147.18 108.57
14031900 Пальне 0.00 2,983,000.00 2,983,000.00 3,320,013.01 337,013.01 111.30

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

1,750,000.00 2,023,000.00 2,023,000.00 2,178,368.27 155,368.27 107.68

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової нерухомості 

13,000.00 13,000.00 13,000.00 6,633.40 -6,366.60 51.03

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
об`єктів житлової нерухомості 

255,000.00 255,000.00 255,000.00 191,086.60 -63,913.40 74.94

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 
об`єктів нежитлової нерухомості 

440,000.00 440,000.00 440,000.00 549,449.59 109,449.59 124.87

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості 

635,000.00 735,000.00 735,000.00 804,858.64 69,858.64 109.50

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1,210,000.00 1,210,000.00 1,210,000.00 1,161,250.94 -48,749.06 95.97
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 4,010,000.00 4,010,000.00 4,010,000.00 3,873,449.21 -136,550.79 96.59
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 700,000.00 700,000.00 700,000.00 654,171.21 -45,828.79 93.45
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1,050,000.00 1,130,000.00 1,130,000.00 1,428,215.46 298,215.46 126.39
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0.00 0.00 0.00 650.00 650.00 0.00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 0.00 0.00 0.00 30.00 30.00 0.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 500,000.00 500,000.00 500,000.00 490,820.87 -9,179.13 98.16
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 13,300,000.00 12,950,000.00 12,950,000.00 13,899,331.67 949,331.67 107.33

18050500

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

1,380,000.00 1,380,000.00 1,380,000.00 1,120,863.02 -259,136.98 81.22

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 13,000.00 279,500.00 279,500.00 321,725.06 42,225.06 115.11

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 
напоїв та тютюнових виробів 

60,000.00 206,000.00 206,000.00 206,000.00 0.00 100.00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань

30,000.00 30,000.00 30,000.00 33,800.80 3,800.80 112.67
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22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 937,000.00 1,187,000.00 1,187,000.00 1,228,360.74 41,360.74 103.48

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

510,000.00 570,000.00 570,000.00 372,551.40 -197,448.60 65.36

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 посл

5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,294.40 5,294.40 205.89

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

110,000.00 162,500.00 162,500.00 191,453.95 28,953.95 117.82

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

48,000.00 48,000.00 48,000.00 46,570.32 -1,429.68 97.02

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

5,000.00 5,000.00 5,000.00 10,742.50 5,742.50 214.85

24060300 Інші надходження  45,000.00 190,000.00 190,000.00 190,197.96 197.96 100.10

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

0.00 38,200.00 38,200.00 38,264.60 64.60 100.17

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  

0.00 28,000.00 28,000.00 30,579.60 2,579.60 109.21

41020100 Базова дотація 23,403,900.00 23,403,900.00 23,403,900.00 23,403,900.00 0.00 100.00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

62,994,100.00 62,994,100.00 62,994,100.00 62,994,100.00 0.00 100.00

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

0.00 2,199,720.00 2,199,720.00 2,199,720.00 0.00 100.00

41035200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
розвиток мережі центрів надання адміністративних 

0.00 574,000.00 574,000.00 573,970.00 -30.00 99.99

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

0.00 2,478,700.00 2,478,700.00 2,478,700.00 0.00 100.00

41040500

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків 
протягом опалювального періоду за комунальні послуги 
та енергоносії, які споживаються установами, 
організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відпо

0.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 0.00 100.00

41050600

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення 
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали 
незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористич

0.00 680,922.00 680,922.00 680,921.58 -0.42 100.00

41050900

Субвенція з місцевого бюджету на проектні, будівельно-
ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 
до сімейних, підтримку малих групових будинків та 
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавл

0.00 407,929.00 407,929.00 407,929.00 0.00 100.00

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції

1,499,000.00 1,999,000.00 1,999,000.00 1,999,000.00 0.00 100.00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

333,000.00 333,000.00 333,000.00 333,000.00 0.00 100.00

41051400

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

0.00 791,800.00 791,800.00 791,800.00 0.00 100.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 780,150.00 780,150.00 760,830.24 -19,319.76 97.52

41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я 
за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

558,000.00 825,700.00 825,700.00 825,700.00 0.00 100.00

 Усього ( без урахування трансфертів) 82,550,000.00 88,534,800.00 88,534,800.00 93,391,793.93 4,856,993.93 105.49

 Усього 171,338,000.00 187,003,721.00 187,003,721.00 191,841,364.75 4,837,643.75 102.59



ККД Доходи Поч.річн. план Уточн.річн. план
 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

8,800.00 8,800.00 8,800.00 21,256.49 12,456.49 241.55

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

14,500.00 14,500.00 14,500.00 7,146.42 -7,353.58 49.29

19010300

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

1,700.00 1,700.00 1,700.00 630.25 -1,069.75 37.07

24062100
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0.00 0.00 0.00 14,519.28 14,519.28 0.00

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

1,653,000.00 1,653,000.00 1,653,000.00 1,314,793.96 -338,206.04 79.54

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової 
(господарської) діяльності 

0.00 0.00 0.00 9,390.00 9,390.00 0.00

25010300
Плата за оренду майна бюджетних установ, що 
здійснюється відповідно до Закону України `Про оренду 
державного та комунального майна`

2,000.00 2,000.00 2,000.00 12,349.57 10,349.57 617.48

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0.00 0.00 0.00 91,950.66 91,950.66 0.00

31030000
Кошти від відчуження майна, що належить Автономній 
Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній 
власності  

800,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00 -500,000.00 0.00

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

1,200,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00 1,305,291.21 -194,708.79 87.02

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 120,202.00 120,202.00 55,000.00 -65,202.00 45.76

50110000
Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  

100,000.00 100,000.00 100,000.00 152,791.63 52,791.63 152.79

 Усього ( без урахування трансфертів) 3,780,000.00 3,780,000.00 3,780,000.00 2,930,119.47 -849,880.53 77.52
 Усього 3,780,000.00 3,900,202.00 3,900,202.00 2,985,119.47 -915,082.53 76.54

Спеціальний фонд міського бюджету

Аналіз виконання плану по доходах
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