
Додаток 1

№_______________

14549000000
(код бюджету)

(грн)

Усього

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 3,573,154,500.00 3,572,450,500.00 704,000.00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 2,447,010,000.00 2,447,010,000.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2,445,100,000.00 2,445,100,000.00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 1,983,100,000.00 1,983,100,000.00

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 382,800,000.00 382,800,000.00

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 45,300,000.00 45,300,000.00

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування 33,900,000.00 33,900,000.00

11020000 Податок на прибуток підприємств 1,910,000.00 1,910,000.00

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 1,910,000.00 1,910,000.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 220,700,000.00 220,700,000.00

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції) 22,000,000.00 22,000,000.00

14021900 Пальне 22,000,000.00 22,000,000.00

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 78,000,000.00 78,000,000.00

14031900 Пальне 78,000,000.00 78,000,000.00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 120,700,000.00 120,700,000.00

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) 
згідно з Податковим кодексом України 904,740,500.00 904,740,500.00

18010000 Податок на майно 405,550,500.00 405,550,500.00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 648,700.00 648,700.00

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості 3,315,300.00 3,315,300.00

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 6,191,300.00 6,191,300.00

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений  юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 42,270,200.00 42,270,200.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 149,900,000.00 149,900,000.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 172,600,000.00 172,600,000.00
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 7,282,000.00 7,282,000.00
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 19,643,000.00 19,643,000.00
18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 1,480,000.00 1,480,000.00
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 2,220,000.00 2,220,000.00
18030000 Туристичний збір 1,950,000.00 1,950,000.00
18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 885,000.00 885,000.00
18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1,065,000.00 1,065,000.00
18050000 Єдиний податок 497,240,000.00 497,240,000.00
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 90,880,000.00 90,880,000.00
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 406,360,000.00 406,360,000.00
19000000 Інші податки та збори 704,000.00 704,000.00
19010000 Екологічний податок 704,000.00 704,000.00

до рішення міської ради
від  ______________

Доходи бюджету Миколаївської міської територіальної громади на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



1 2 3 4 5 6

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне 
повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 606,500.00 606,500.00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти 41,500.00 41,500.00

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 56,000.00 56,000.00

20000000 Неподаткові надходження 114,525,539.00 45,399,988.00 69,125,551.00 12.00
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 4,500,000.00 4,500,000.00
21080000 Інші надходження 4,500,000.00 4,500,000.00
21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2,050,000.00 2,050,000.00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 1,450,000.00 1,450,000.00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 1,000,000.00 1,000,000.00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 32,099,988.00 32,099,988.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 21,100,000.00 21,100,000.00

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських 
формувань 650,000.00 650,000.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 19,770,000.00 19,770,000.00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 650,000.00 650,000.00

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 
послуг, пов’язаних з такою державною реєстрацією 30,000.00 30,000.00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим державним майном 10,500,000.00 10,500,000.00

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 10,500,000.00 10,500,000.00

22090000 Державне мито 499,988.00 499,988.00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування 290,000.00 290,000.00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 10,000.00 10,000.00

22090400

Державне мито, пов'язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 199,988.00 199,988.00

24000000 Інші неподаткові надходження 9,000,012.00 8,800,000.00 200,012.00 12.00
24060000 Інші надходження 8,800,000.00 8,800,000.00
24060300 Інші надходження 3,600,000.00 3,600,000.00

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 (родючого шару 
ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за 
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання 
доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

5,200,000.00 5,200,000.00
24110000 Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій 200,012.00 200,012.00 12.00

24110700
Плата за гарантії, надані Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, міськими та обласними радами  12.00 12.00 12.00

24110900

Відсотки за користування довгостроковим кредитом, що надається з 
місцевих бюджетів молодим сім'ям та одиноким молодим 
громадянам на будівництво (реконструкцію) та придбання житла 200,000.00 200,000.00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 68,925,539.00 68,925,539.00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством 68,013,539.00 68,013,539.00

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 16,582,907.00 16,582,907.00

25010200
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 48,388,486.00 48,388,486.00

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 
відповідно до 3акону України "Про оренду державного  та 
комунального майна" 3,027,206.00 3,027,206.00



1 2 3 4 5 6

25010400
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому 
порядку майна (крім нерухомого майна) 14,940.00 14,940.00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 912,000.00 912,000.00

25020200

Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, 
організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 
виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 
суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 
об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 
фізичних або юридичних осіб 912,000.00 912,000.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 53,000.00 53,000.00
31000000 Надходження від продажу основного капіталу 53,000.00 53,000.00

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або 
територіальною громадою в порядку спадкування чи 
дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних 
цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 50,000.00 50,000.00

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 50,000.00 50,000.00

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 
металів і дорогоцінного каміння 3,000.00 3,000.00

50000000 Цільові фонди 82,424.40 82,424.40

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади 82,424.40 82,424.40
Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 3,687,815,463.40 3,617,903,488.00 69,911,975.40 12.00

40000000 Офіційні трансферти 905,052,946.00 903,252,946.00 1,800,000.00
41000000 Від органів державного управління 905,052,946.00 903,252,946.00 1,800,000.00
41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 837,528,141.00 837,528,141.00

41032300

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об'єктів соціально-
культурної сфери 25,000,000.00 25,000,000.00

41032700

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів" 9,670,500.00 9,670,500.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 778,515,700.00 778,515,700.00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій 21,168,297.00 21,168,297.00

41035600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення 
мережі спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від 
домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 3,173,644.00 3,173,644.00

41050000 Субвенції  з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 67,524,805.00 65,724,805.00 1,800,000.00

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за 
належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, 
визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», для осіб з 
інвалідністю I-II групи, яка настала внаслідок поранення, контузії, 
каліцтва або захворювання, одержаних під час безпосередньої 
участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, 
визначених пунктами 11-14 частини другої статті 7 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які 
потребують поліпшення житлових умов за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

1,661,975.00 1,661,975.00
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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 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції 
у період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 
забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосереденьо в районах 
та у період здійснення  зазначених заходів, та визнані особами з 
інвалідністю внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11-14 
частини другої статті 7 або учасниками бойових дій відповідно до 
пунктів 19-20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», та які потребують 
поліпшення житлових умов за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 9,755,217.00 9,755,217.00

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 10,365,566.00 10,365,566.00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 5,429,191.00 5,429,191.00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 8,747,804.00 8,747,804.00

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
субвенції на надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду 3,690,882.00 3,690,882.00

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 
доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 1,800,000.00 1,800,000.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 10,635,770.00 10,635,770.00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 
закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету 15,438,400.00 15,438,400.00
Разом 4,592,868,409.40 4,521,156,434.00 71,711,975.40 12.00


