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Додаток 1
до рішення ІХ сесії Хустської міської ради  

VII скликання від 10.05.2019 р. № 1374

Зміни до обсягу доходів міського бюджету на 2019 рік

(грн.)

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд 

Спеціальний фонд

Разом
Разом

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження 2,398,300.00 0.00 0.00 2,398,300.00

11000000 1,580,700.00 0.00 0.00 1,580,700.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1,604,500.00 0.00 0.00 1,604,500.00

11010100 1,414,500.00 1,414,500.00

11010200 190,000.00 190,000.00

11020000 -23,800.00 0.00 0.00 -23,800.00

11020200 -23,800.00 -23,800.00

13000000 Рентна плата за використання інших природних ресурсів 117,600.00 117,600.00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 117,600.00 0.00 0.00 117,600.00

13010100 117,600.00 117,600.00

18000000 Місцеві податки 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

18010000 Податок на майно 700,000.00 0.00 0.00 700,000.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 700,000.00 700,000.00

20000000 Неподаткові надходження 1,700.00 492,900.00 341,100.00 505,600.00

21000000 -11,000.00 151,800.00 0.00 151,800.00

21110000 151,800.00 151,800.00

21010000 -11,000.00 0.00 0.00 -11,000.00

21010300 -11,000.00 -11,000.00

24000000 Інші неподаткові надходження 12,700.00 341,100.00 341,100.00 353,800.00

24060000 Інші надходження 12,700.00 0.00 0.00 12,700.00

24060300 Інші надходження 12,700.00 12,700.00

24170000 341,100.00 341,100.00 341,100.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0.00 1,874,576.00 1,874,576.00 1,874,576.00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 0.00 -550,000.00 -550,000.00 -550,000.00

31030000 -550,000.00 -550,000.00 -550,000.00

33000000 Кошти від продажу землі і нематерільних активів 0.00 2,424,576.00 2,424,576.00 2,424,576.00

33010000 Кошти від продажу землі 0.00 2,424,576.00 2,424,576.00 2,424,576.00

33010100 2,424,576.00 2,424,576.00 2,424,576.00

Разом доходів 2,400,000.00 2,367,476.00 2,215,676.00 4,767,476.00

40000000 1,371,600.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,371,600.00

41000000 Від органів державного управління 1,371,600.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,371,600.00

у т.ч. бюджет 
розвитку

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

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

Податок на прибуток підприємств  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до 
відповідного бюджету та дивіденди (дохід), нараховані на акції 
(частки,паї) господарських товариств, у статутних капіталах 
яких є державна або комунальна власність

Частина чистого прибутку (доходу)комунальних унітарних 
підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту

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

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 
Автономної республіки Крим

Офіційні трансферти 
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Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд 

Спеціальний фонд

Разом
Разом

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

у т.ч. бюджет 
розвитку

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1,371,600.00 1,000,000.00 1,000,000.00 2,371,600.00

41051100 451,100.00 451,100.00

41051200 16,700.00 16,700.00

41051400 903,800.00 0.00 903,800.00

41053500 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

Разом доходів 3,771,600.00 3,367,476.00 3,215,676.00 7,139,076.00

Секретар ради В.Ерфан

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 
освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

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

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

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 
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