
Продовження додатка 1

(грн)

Всього
в т. ч. бюджет 

розвитку

1 2 3= (гр.4+гр.5) 4 5 6

10000000 Податкові надходження 1 347 141 250 1 339 458 950 7 682 300 0

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки

на збільшення ринкової вартості
789 746 950 789 746 950

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 788 101 950 788 101 950

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку у

вигляді заробітної плати
675 184 750 675 184 750

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

98 282 700 98 282 700

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

податковими агентами, із доходів платника податку

інших ніж заробітна плата
6 426 100 6 426 100

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується

фізичними особами за результатами річного

декларування
8 208 400 8 208 400

11020000 Податок на прибуток підприємств 1 645 000 1 645 000

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових

установ комунальної власності
1 645 000 1 645 000

13000000

Рентна плата та плата за використання інших

природних ресурсів
300 300

13030000
Рентна плата за користування надрами 300 300

13030600

Рентна плата за користування надрами в цілях, не

пов'язаних з видобуванням корисних копалин
300 300

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   147 283 000 147 283 000

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

14 740 500 14 740 500

14021900 Пальне 14 740 500 14 740 500

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

58 941 600 58 941 600

14031900 Пальне 58 941 600 58 941 600

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

73 600 900 73 600 900

18000000 Місцеві податки 402 428 700 402 428 700

18010000   Податок на майно   216 742 500 216 742 500

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, всього
16 853 800 16 853 800

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений юридичними особами, які є

власниками об"єктів житлової нерухомості 
390 900 390 900

Додаток 1

до рішення міської ради 
"Про міський бюджет на 2018 рік"
"30" листопада 2017 року № 25/VII - 30
у редакції рішення міської ради
"21" грудня 2017 року №  26/VII - 15 

Доходи міського бюджету міста Чернігова на 2018 рік

ВсьогоКод
Найменування 

згідно з класифікацією доходів бюджету

Спеціальний фонд

Загальний фонд
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18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений фізичними особами, які є

власниками об"єктів житлової нерухомості
2 550 200 2 550 200

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений фізичними особами, які є

власниками об"єктів нежитлової нерухомості
1 950 800 1 950 800

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної

ділянки, сплачений юридичними особами, які є

власниками об"єктів нежитлової нерухомості 
11 961 900 11 961 900

Плата за землю, всього 199 388 700 199 388 700

18010500  Земельний податок з юридичних осіб 72 390 300 72 390 300

18010600  Орендна плата з юридичних осіб 102 890 700 102 890 700

18010700  Земельний податок з фізичних осіб 5 918 200 5 918 200

18010900  Орендна плата з фізичних осіб 18 189 500 18 189 500

Транспорний податок, всього 500 000 500 000

18011000  Транспорний податок з фізичних осіб 109 500 109 500

18011100  Транспорний податок з юридичних осіб 390 500 390 500

18020000
Збір за місця для паркування транспортних засобів 556 800 556 800

18020100
Збір за місця для паркування транспортних засобів,

сплачений юридичними особами
556 800 556 800

18030000 Туристичний збір 185 900 185 900

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними особами 133 800 133 800

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 52 100 52 100

18050000 Єдиний податок  184 943 500 184 943 500

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 35 587 900 35 587 900

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 149 348 600 149 348 600

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських

товаровиробників, у яких частка

сільськогосподарського товаровиробництва за

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або

перевищує 75 відсотків

7 000 7 000

19000000 Інші податки та збори 7 682 300 0 7 682 300 0

19010000 Екологічний податок 7 682 300 0 7 682 300 0

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в

атмосферне повітря стаціонарними джерелами

забруднення
7 639 300 7 639 300

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин

безпосередньо у водні об"єкти
39 500 39 500

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально

відведених для цього місцях чи на об"єктах, крім

розміщення окремих видів відходів як вторинної

сировини

3 500 3 500

20000000 Неподаткові надходження 172 179 926 98 227 600 73 952 326 10 000 000

21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності 40 650 000 40 650 000

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів
місцевих бюджетів 

40 000 000 40 000 000

21080000 Інші надходження 650 000 650 000

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  650 000 650 000
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21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат
сільськогосподарського і лісогосподарського
виробництва

1 000 000 1 000 000

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від

некомерційної господарської діяльності
53 963 800 53 963 800

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 16 593 800 16 593 800

22010300

Адміністративний збір за проведення державної

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань
654 000 654 000

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг  14 789 800 14 789 800

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
1 150 000 1 150 000

22080000

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

36 860 000 36 860 000

22080400

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що

перебуває в комунальній власності
36 860 000 36 860 000

Надходження від орендної плати за користування

цілісним майновим комплексом, що перебуває в

комунальній власності
33 500 000 33 500 000

Надходження від орендної плати за користування

іншим майном, що перебуває в комунальній власності
3 360 000 3 360 000

22090000 Державне мито 510 000 510 000

22090100  Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   390 000 390 000

22090400  Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України  
120 000 120 000

24000000 Інші неподаткові надходження 14 414 500 3 613 800 10 800 700 10 000 000

24060000   Інші надходження   4 405 600 3 613 800 791 800 0

24060300 Інші надходження  3 613 800 3 613 800

24061600

Інші надходження до фондів охорони навколишнього

природного середовища  
766 400 766 400

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням

законодавства про охорону навколишнього природного

середовища внаслідок господарської та іншої

діяльності

25 400 25 400

24110000  

Доходи від операцій з кредитування та надання
гарантій   

8 900 8 900

24110900 

Відсотки за користування довгостроковим кредитом,

що надається з місцевих бюджетів молодим сім'ям та

одиноким молодим громадянам на будівництво

(реконструкцію) та придбання житла 

8 900 8 900

24170000

Надходження коштів пайової участі у розвитку
інфраструктури населеного пункту

10 000 000 10 000 000 10 000 000

25000000

Власні надходження бюджетних установ, які

утримуються за рахунок коштів міського бюджету 
62 151 626 62 151 626

25010000

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

62 151 626 62 151 626

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними

установами згідно з їх основною діяльністю 
48 665 879 48 665 879

у тому 

числі:
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25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової

(господарської) діяльності
3 101 875 3 101 875

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  10 266 172 10 266 172

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в

установленому порядку майна (крім нерухомого майна)
117 700 117 700

30000000 Доходи від операцій з капіталом 7 650 000 100 000 7 550 000 7 550 000

31000000
Надходження від продажу основного капіталу 7 100 000 100 000 7 000 000 7 000 000

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

100 000 100 000

31030000

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

7 000 000 7 000 000 7 000 000

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 550 000 0 550 000 550 000

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

550 000 550 000 550 000

40000000 Офіційні трансферти 1 741 849 000 1 741 849 000 0 0

41000000 Від органів державного управління 1 741 849 000 1 741 849 000 0 0

41020000
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 431 100 431 100 0 0

41040300

Дотація з місцевого бюджету на компенсацію втрат

доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих

державою податкових пільг зі сплати земельного

податку суб'єктам космічної діяльності та

літакобудування за рахунок відповідної додаткової

дотації з державного бюджету

431 100 431 100

41030000

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам
503 466 200 503 466 200 0 0

41033900 

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам
270 981 400 270 981 400

41034200 

Медична субвенція з державного бюджету місцевим

бюджетам
232 484 800 232 484 800

41050000

Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
1 237 951 700 1 237 951 700 0 0

41050100

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), управління багатоквартирним будинком,

вивезення побутового сміття та рідких нечистот за

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

854 656 100 854 656 100

41050200

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

141 000 141 000
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41050300

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

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного

віку, але не набула права на пенсійну виплату,

допомоги по догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ

групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає

за особою з інвалідністю I групи, а також за особою,

яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету 

352 173 100 352 173 100

41050700

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної

соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, грошового

забезпечення батькам-вихователям і прийомним

батькам за надання соціальних послуг у дитячих

будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за

принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг

із здійснення патронату над дитиною та виплату

соціальної допомоги на утримання дитини в сім'ї

патронатного вихователя за рахунок відповідної

субвенції з державного бюджету

1 358 300 1 358 300

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення

переданих видатків у сфері охорони здоров’я за

рахунок коштів медичної субвенції, всього
20 571 000 20 571 000 0 0

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів

медичної субвенції (з загального фонду обласного бюджету

на забезпечення централізованих заходів з лікування хворих

на цукровий і нецукровий діабет)

6 021 000 6 021 000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих

видатків у сфері охорони здоров’я за рахунок коштів

медичної субвенції (з загального фонду обласного бюджету

на лікування хворих методом гемодіалізу)

14 550 000 14 550 000

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування

вартості лікарських засобів для лікування окремих

захворювань за рахунок відповідної субвенції з

державного бюджету

8 160 400 8 160 400

41053900
Інші субвенції з місцевого бюджету, всього 891 800 891 800 0 0

Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на

пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали

внаслідок Чорнобильської катастрофи 
675 700 675 700

Інші субвенції (з загального фонду обласного бюджету на

поховання учасників бойових дій та осіб з інвалідністю

внаслідок війни)
216 100 216 100

3 268 820 176 3 179 635 550 89 184 626 17 550 000

1 526 971 176 1 437 786 550 89 184 626 17 550 000

Міський голова В. А. Атрошенко

з них власних та закріплених доходів

у тому 

числі:

Всього доходів

у тому 

числі:

5


