
Додаток  1
до рішення міської ради
від 03 серпня 2016 року № ____

(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)
10000000 Податкові надходження 5363933 7500 5371433

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 100 100

11020000 Податок на прибуток підприємств 100 100

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 100 100

14040000

Акцизний податок з реалізації субєктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1999500 1999500
18010000 Податок на майно 1982700 1982700

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачене юридичними особами, які є власниками житлової 
нерухомості 5200 5200

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачене фізичними особами, які є власниками житлової 
нерухомості 6400 6400

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене 
фізичними особами, які є власниками обєктів нежитлової 
нерухомості 100 100

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачене 
юридичними особами, які є власниками обєктів нежитлової 
нерухомості 141000 141000

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 850000 850000

18010600 Оренда землі з юридичних осіб 815000 815000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 14600 14600

18010900 Оренда землі з фізичних осіб 150400 150400

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 66000 66000

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 18000 18000

18050000 Єдиний податок 1297633 1297633

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 170000 170000

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1108133 1108133

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 19500 19500

19000000 Інші податки та збори 0 7500 7500

19010000 Екологічний податок 0 7500 7500

19010100
Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 
стаціонарними джерелами забруднення 2000 2000

19010300
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи 
на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 5500 5500

20000000 Неподаткові надходження 250000 0 250000

21081100 Адмінштрафи та інші санкції 10000 10000

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 240000 240000

Доходи  міського бюджету на  2016 рік

РазомКод Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд

Спеціальний фонд



Разом
у т.ч. бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

РазомКод Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд

Спеціальний фонд

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 130000 130000

22090000 Державне мито 110000 110000

22090100 Державне мито,що сплачене за місцем розгляду та оформлення документів 65000 65000

22090200 Держмито, не віднесене до інших категорій 2000 2000

22090400
Держмито, повязане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів 43000 43000

30000000 Доходи від операцій з капіталом 900 5000 5000 5900

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 900 900

33000000 Надходження від продажу землі і нематеріальних активів

33010000 Надходження від продажу землі 

33010100

Надходження від продажу земельних ділянок несільскогосподарського призначення 
до розмежування земель державної та комунальної власності( крім земельних 
ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній 
власності) 5000 5000 5000

Всього доходів (без врахування трансфертів) 5614833 12500 5000 5627333
40000000 Офіційні трансферти 287000 2526508 2526508 2813508
41000000 Від органів державного управління 287000 2526508 2526508 2813508
41030000 Субвенції 287000 2526508 2526508 2813508

41034500
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 287000 287000

41035000 Інша субвенція 2526508 2526508 2526508

Всього доходів 5901833 2539008.00 2531508.00 8440841.00

Секретар міської ради                         В.А.Сидорук
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