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Податок та збір на доходи фізичних осіб (60%) 232 300,0 49 615,1 49 946,4 100,7
Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 100,0 58,3 64,0 109,8

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів 0,3

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення
99,7 25,0 28,3 113,3

Пальне вироблене 4 000,0 660,0 1 060,1 160,6

Пальне ввезене 16 000,0 2 300,0 3 427,4 149,0
Акцизний податок з реалізації суб"єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
16 000,0 3 159,0 3 581,2 113,4

Місцеві податки і збори 85 990,0 21 085,7 24 556,4 116,5

Податок на майно 55 925,0 14 159,2 15 204,4 107,4
Податок на майно, відмінне від земельної 

ділянки
3 300,0 886,2 933,2 105,3

Плата за землю 52 500,0 13 225,0 14 217,4 107,5

Транспортний податок 125,0 48,0 53,8 112,1
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів 10,0

Туристичний збір 55,0 18,8 21,9 116,7

Єдиний податок 30 000,0 6 907,8 9 330,1 135,1
Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до бюджету
200,0 40,0 42,2

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 
1 000,0 192,9 193,0 100,0

Адміністративні штрафи та інші санкції 15,0 3,2 3,2 100,1
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів

100,0 8,3 8,3

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців
100,0 18,0 23,9 132,6

Плата за надання інших адміністративних 

послуг 3 950,0 951,1 955,0 100,4

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень
350,0 74,7 83,4 111,7

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

0,4

Надходження від орендної плати за 

користування цілисним майновим комплексом 

та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності
650,0 268,5 307,7 114,6

Державне мито 35,0 5,2 6,0 116,5

Інші надходження 450,0 98,6 143,1 145,2

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…

30,0

Надходження доходів до міського бюджету

за 3 місяці 2020 року

Доходи загальний фонд 

Одиниця виміру: тис. грн.  
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територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні 

цінності і грошові кошти, власники яких 

невідомі

30,0

Офіційні трансферти 128 799,0 38 117,0 38 234,2 100,3
Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 114 763,1 34 595,0 34 595,0 100,0

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам
102 120,0 21 951,9 21 951,9 100,0

Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам
12 643,1 12 643,1 12 643,1 100,0

Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 6 778,8 1 693,8 1 693,8 100,0

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 

6 778,8 1 693,8 1 693,8 100,0

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 7 257,1 1 828,2 1 945,4 106,4

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції
1 236,4 268,2 268,2 100,0

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

1 304,9 274,1 277,5 101,2

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері охорони здоров’я 

за рахунок коштів медичної субвенції (цільові 

видатки на  лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет)

398,2 398,2 398,2 100,0

Інші субвенції з місцевого бюджету 4 317,6 887,7 1 001,5 112,8
Разом доходів загального фонду 490 199,0 116 680,6 122 664,3 105,1

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, 

паї) госп. товариств, ком. власність

Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 20,0 5,0 4,4 87,6

Кошти від відчуження майна, що перебуває в 

комунальній власності 1 200,0 300,0 420,3 140,1

Кошти від продажу земелі 4 500,0 1 000,0 111,0 11,1
Екологічний податок 240,0 60,0 44,4 74,0
Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва  
3,4

Відсотки за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів 

молодим сім`ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

1,6 0,4 1,6

Власні надходження бюджтних установ 6 963,1 1 740,8 1 896,5 108,9

Інші субвенції з місцевого бюджету 248,0

Разом доходів спеціального фонду 13 172,7 3 106,2 2 481,6 79,9

Загальний обсяг доходів 503 371,7 119 786,8 125 145,9 104,5

Доходи спеціальний фонд


