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ІНФОРМАЦІЯ

щодо надходження та використання коштів загального фонду міського бюджету

тис. грн.

Доходи

10000000 Податкові надходження

11000000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 

11020200  23,5    

14000000 2.Внутрішні податки на товари та послуги

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів(продукції)  522,0    

14030000

14040000

18000000 3.Місцеві податки і збори

18010000 Податок на майно

Податок на нерухоме майно  118,4    

Земельний податок

Транспортний податок з юридичних осіб

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  2,0    

18030000 Туристичний збір  2,0    

18040000 Збір за провадження деяких видів діяльності

18050000 Єдиний податок

20000000 Неподаткові надходження

21000000 1.Доходи від власності та підприємницької діяльності  58,0    

21010300
 0,0    

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів

21080000 Інші надходження/адмінштрафи та штрафні санкції/  58,0    

22000000

22010300
 8,7    

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600
 67,6    

22080400
 61,7    

22090000 Державне мито  5,0    

22130000 Орендна плата за водні об'єкти

24060000 3. Інші неподаткові надходження  132,3    

24060300 Інші надходження  128,5    

24062200
 3,8    

Разом доходів

40000000 Офіційні трансферти                                        

41020000 Дотації  

41020100 Базова дотація

41030000 Субвенції одержані з Державного бюджету

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам

41050000 Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050100

41050200  25,1    

41050300

41050700  81,7    

Разом доходів

станом  на  23 квітня 2018 року

Виконано на 

23.04.2018

 29 500,8    

1.Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
 20 190,4    

 20 166,9    

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

 3 563,7    

Акцизний податок з  ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів(продукції)
 1 854,1    

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
 1 187,6    

 5 746,7    

 1 762,4    

 1 644,0    

 3 980,3    

 1 532,5    

Частина чистого прибутку(доходу) комунальних унітарних  підприємств,  їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

2.Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності
 1 342,2    

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань

 1 199,2    

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

обтяжень

Надходження  від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної 

власності

 31 033,3    

 68 460,2    

 2 291,7    

 2 291,7    

 18 436,2    

 9 642,8    

 8 793,4    

 47 732,3    

Субвенція з місцевого бюджету 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).

 36 955,0    

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, 

малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової 

державної соціальної допомоги 

 10 670,4    

Субвенція з місцевого бюджету місцевим бюджетам на виплату соціальної допомоги 

на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового 

забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних 

послуг 

 99 493,5    
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Видатки

0100 Органи мiсцевого самоврядування

1000 Освiта

1010 Надання дошкільної освіти

1020

1040

1090  712,5    

1100

1150 Методичне забезпечення діяльності навчальних закладів  193,2    

1161 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти  308,5    

1162 Інші програми та заходи у сфері освіти  31,9    

2000 Охорона здоров'я  40,0    

2152 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я  40,0    

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення

3011

3012

3022  25,1    

3032 Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг зв`язку  58,0    

3033  316,9    

3041 Надання допомоги у зв`язку з вагітністю і пологами  45,8    

3042 Надання допомоги при усиновленні дитини  10,3    

3043 Надання допомоги при народженні дитини

3044 Надання допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування  62,0    

3045 Надання допомоги на дітей одиноким матерям  674,3    

3046 Надання тимчасової державної допомоги дітям  17,2    

3047 Надання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям

3081

3082  312,6    

3083  383,8    

3085  30,3    

3104  430,1    

3105 Надання реабілітаційних послуг особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  325,0    

3112 Заходи державної політики з питань дітей та їх соціального захисту  14,9    

3121  168,0    

3140

3160  50,7    

3180  46,7    

3210 Організація та проведення громадських робіт  1,8    

3230  81,7    

3242 Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення  390,6    

4000 Культура i мистецтво

4030 Забезпечення діяльності бібліотек  297,5    

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок  96,3    

4060  29,4    

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  837,0    

4082 Інші заходи в галузі культури і мистецтва  154,6    

5000 Фізична культура і спорт  379,0    

Код програмної 

класифікації

Виконано на 

23.04.2018

 4 507,0    

 25 065,0    

 8 216,5    

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

 11 424,6    

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 

загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами
 2 776,6    

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 

позашкільної роботи з дітьми

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)
 1 401,2    

 49 535,1    

Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
 2 566,2    

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг
 34 388,8    

Надання субсидій населенню для відшкодування витрат на придбання твердого та 

рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим 

категоріям громадян

 3 747,6    

 2 557,5    

Надання державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з 

інвалідністю
 2 829,1    

Надання державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та 

особам з інвалідністю, державної соціальної допомоги на догляд

Надання допомоги по догляду за особами з інвалідністю I чи II групи внаслідок 

психічного розладу

Надання щомісячної компенсаційної виплати непрацюючій працездатній особі, яка 

доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 80-річного 

віку

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової служби, органів 

внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи) на оплату житлово-комунальних послуг

Виплата державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім`ях, 

грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 

соціальних послуг у дитяч

 1 414,8    

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів
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5011 Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з олімпійських видів спорту  379,0    

6000 Житлово - комунальне господарство

6017  327,0    

6030 Організація благоустрою населених пунктів

6071  400,0    

6090 Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства  93,8    

7000 Економічна діяльність  286,4    

7461  254,8    

7530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики  15,4    

7610 Сприяння розвитку малого та середнього підприємництва

7640 Заходи з енергозбереження  16,2    

7693 Інші заходи, пов`язані з економічною діяльністю

8000 Інша діяльність  26,5    

8110

8220 Заходи та роботи з мобілізаційної підготовки місцевого значення  26,5    

8700 Резервний фонд

9000 Міжбюджетні трансферти

9410

9770 Інші субвенції з місцевого бюджету  324,5    

9800
 222,9    

Разом видатків

ІНФОРМАЦІЯ

щодо надходження та використання коштів спеціального фонду міського бюджету

станом на 23 квітня 2018 року
тис. грн.

Доходи

10000000 Податкові надходження  10,7    

19000000 4.Інші податки та збори  10,7    

19010000 Екологічний податок  10,7    

19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища  -      

20000000 Неподаткові  надходження

24000000 Інші неподаткові надходження  248,7    

24062100 Інші надходження  50,4    

24170000 Надходження коштів пайової участі розвитку інфраструктури населеного пункту  198,3    

25000000 Власні надходження бюджетних установ

30000000 Доходи від операцій з капіталом  -      

31030000 Кошти від відчуження майна, що перебуває у комунальній власності

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок не с/г призначення

40000000 Офіційні трансферти  60,0    

41051100
 60,0    

Разом доходів

Видатки

0100 Органи мiсцевого самоврядування  114,0    

1000 Освiта

1010 Надання дошкільної освіти  534,4    

1020  718,6    

1040  51,1    

1090  56,1    

1100  94,8    

3000 Соціальний захист та соціальне забезпечення  65,5    

3104
 0,5    

3121
 65,0    

4000 Культура i мистецтво  653,2    

 4 193,2    

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального 

господарства

 3 372,4    

Відшкодування різниці між розміром ціни (тарифу) на житлово-комунальні послуги, 

що затверджувалися або погоджувалися рішенням місцевого органу виконавчої влади 

та органу місцевого самоврядування, та розміром економічно обґрунтованих витрат 

на їх виробницт

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного 

лиха

 9 340,8    

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції
 8 793,4    

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів

 94 787,8    

Виконано на 

23.04.2018 

 1 264,7    

 1 016,0    

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що 

утворився на початок бюджетного періоду

 1 335,4    

Код програмної 

класифікації

Виконано на 

23.04.2018

 1 455,0    

Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, 

ліцеями, гімназіями, колегіумами

Надання загальної середньої освіти загальноосвiтнiми школами-iнтернатами, 

загальноосвітніми санаторними школами-інтернатами

Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із 
позашкільної роботи з дітьми

Надання спеціальної освіти школами естетичного виховання (музичними, художніми, 

хореографічними, театральними, хоровими, мистецькими)

Забезпечення соціальними послугами за місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

Утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сім`ї, дітей та 

молоді
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4030 Забезпечення діяльності бібліотек

4040 Забезпечення діяльності музеїв i виставок  1,6    

4081 Забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва  651,7    

6000 Житлово-комунальне господарство

6013 Забезпечення діяльності водопровідно-каналізаційного господарства  881,5    

6017  167,8    

6030 Організація благоустрою населених пунктів  753,2    

6090 Інша діяльність у сфері житлово- комунального господарства  4,3    

7000 Економічна діяльність  124,4    

7130 Здійснення заходів із землеустрою  12,0    

7310 Будівництво об`єктів житлово-комунального господарства

7330
 102,9    

7340 Проектування, реставрація та охорона пам`яток архітектури

7350 Розроблення схем планування та забудови територій (містобудівної документації)

7411 Утримання та розвиток автотранспорту

7530 Інші заходи у сфері зв`язку, телекомунікації та інформатики  9,5    

8000 Інша діяльність

8330 Інша діяльність у сфері екології та охорони природних ресурсів

Разом видатків

 1 806,8    

Інша діяльність, пов`язана з експлуатацією об`єктів житлово-комунального 

господарства

Будівництво інших об`єктів соціальної та виробничої інфраструктури комунальної 

власності

 4 218,9         


