
(грн.)

Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження -700,00 -700,00

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості
196 000,00 196 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 196 000,00 196 000,00

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
196 000,00 196 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -626 000,00 -626 000,00

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції)
540 000,00 540 000,00

14031900 Пальне 540 000,00 540 000,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів
-1 166 000,00 -1 166 000,00

18000000 Місцеві податки 430 000,00 430 000,00

18050000 Єдиний податок 430 000,00 430 000,00

18050400 Єдиний податок  з фізичних осіб 430 000,00 430 000,00

19000000 Інші податки і збори -700,00 -700,00

19010000 Екологічний податок -700,00 -700,00

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами забруднення
-700,00 -700,00

Разом доходів -700,00 -700,00

40000000 Офіційні трансферти 2 529 971,00 2 529 971,00

41000000 Від органів державного управління 2 529 971,00 2 529 971,00

41030000 Субвенції 2 529 971,00 2 529 971,00

41030800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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)

-2 428 000,00 -2 428 000,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
5 005 971,00 5 005 971,00

41035800

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 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 дитячихбудинках 

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

-48 000,00 -48 000,00

Всього доходів 2 529 971,00 -700,00 2 529 271,00

Секретар ради В.Ерфан

Додаток 1

Код Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією Загальний фонд Разом

Спеціальний фонд

до рішення VIІ (позачергової) сесії Хустської міської ради   

VII  скликання  від 22.12.2017 р. №840 

Збільшення та зміни до дохідної частини міського бюджету на 2017 рік 
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