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Додаток 1

до рішення ІХ сесії Хустської міської ради 

VII скликання від 11.07.2019 р. № 1502 

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 4,104,200.00 0.00 0.00 4,104,200.00

11000000 3,384,200.00 0.00 0.00 3,384,200.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3,384,200.00 0.00 0.00 3,384,200.00

11010100 3,234,200.00 3,234,200.00

11010200 50,000.00 50,000.00

11010500 100,000.00 100,000.00

18000000 Місцеві податки 720,000.00 0.00 0.00 720,000.00

18010000 Податок на майно 300,000.00 0.00 0.00 300,000.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 200,000.00 200,000.00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 100,000.00 100,000.00

18030000 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00

18030100 10,000.00 10,000.00

18030200 10,000.00 10,000.00

18050000 400,000.00 0.00 0.00 400,000.00

18050400 400,000.00 400,000.00

20000000 Неподаткові надходження 5,300.00 287,900.00 243,700.00 293,200.00

21000000 0.00 44,200.00 0.00 44,200.00

21110000 44,200.00 44,200.00

22000000 5,300.00 0.00 0.00 5,300.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 5,300.00 0.00 0.00 5,300.00

22010300 5,300.00 5,300.00

24000000 Інші неподаткові надходження 0.00 243,700.00 243,700.00 243,700.00

24170000 243,700.00 243,700.00 243,700.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0.00 1,754,300.00 1,754,300.00 1,754,300.00

33000000 Кошти від продажу землі і нематерільних активів 0.00 1,754,300.00 1,754,300.00 1,754,300.00

33010000 Кошти від продажу землі 0.00 1,754,300.00 1,754,300.00 1,754,300.00

33010100 1,754,300.00 1,754,300.00 1,754,300.00

Разом доходів 4,109,500.00 2,042,200.00 1,998,000.00 6,151,700.00

40000000 -22,353,489.14 21,294,995.00 1,000,000.00 -1,058,494.14

41000000 Від органів державного управління -22,353,489.14 21,294,995.00 1,000,000.00 -1,058,494.14

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 1,000,000.00 20,294,995.00 0.00 21,294,995.00

41032300 20,294,995.00 20,294,995.00

41034500 1,000,000.00 1,000,000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -23,353,489.14 1,000,000.00 1,000,000.00 -22,353,489.14

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 доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування

Туристичний збір 

Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

Єдиний податок  

Єдиний податок з фізичних осіб 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту

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 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення природоохоронних заходів на об'єктах комунальної 
власності

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

41050100 -24,272,289.14 -24,272,289.14

41053400 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

41054300 918,800.00 918,800.00

Разом доходів -18,243,989.14 23,337,195.00 2,998,000.00 5,093,205.86

МІСЬКИЙ  ГОЛОВА В. КАЩУК

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, поводження з побутовими 
відходами (вивезення побутових відходів) та вивезення  рідких 
нечистот, внесків за встановлення, обслуговування та заміну вузлів 
комерційного обліку води та теплової енергії, абонентського 
обслуговування для споживачів комунальних послуг, що надаються 
у багатоквартирних будинках за індивідуальними договорами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на виконання інвестиційних 
проектів

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих 
на підвищення якості освіти за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету
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