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Додаток 1

до рішення ІХ сесія Хустської міської ради  скликання 

від  16.12.2019 р. № 1742

Зміни до обсягу доходів бюджету міста Хуст на 2019 рік

(грн.)

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження -248,000.00 -248,000.00 0.00 0.00

11000000 120,900.00 120,900.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 120,900.00 120,900.00 0.00 0.00

11010400 63,200.00 63,200.00

11010500 57,700.00 57,700.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -696,700.00 -696,700.00 0.00 0.00

14040000 -696,700.00 -696,700.00

18000000 Місцеві податки 327,800.00 327,800.00 0.00 0.00

18010000 Податок на майно 171,200.00 171,200.00 0.00 0.00

18010200 4,600.00 4,600.00

18010300 18,500.00 18,500.00

18010400 39,300.00 39,300.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 35,000.00 35,000.00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 46,100.00 46,100.00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 18,500.00 18,500.00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 9,200.00 9,200.00

18030000 6,600.00 6,600.00 0.00 0.00

18030100 4,000.00 4,000.00

18030200 2,600.00 2,600.00

18050000 150,000.00 150,000.00 0.00 0.00

18050400 150,000.00 150,000.00

20000000 Неподаткові надходження 248,000.00 248,000.00 0.00 0.00

21000000 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00

21080000 Інші надходження 24,200.00 24,200.00 0.00 0.00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 14,200.00 14,200.00

21081500 10,000.00 10,000.00

22000000 205,400.00 205,400.00 0.00 0.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 194,700.00 194,700.00 0.00 0.00

22010300 2,100.00 2,100.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 180,000.00 180,000.00

22012600 12,600.00 12,600.00

22080000 10,700.00 10,700.00 0.00 0.00

22080400 10,700.00 10,700.00

24000000 Інші неподаткові надходження 18,400.00 18,400.00 0.00 0.00

у тому числі 
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 інших ніж заробітна плата

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

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості

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  

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

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 

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

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

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

Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності
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Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд

Разом

1 2 3 4 5 6

у тому числі 
бюджет 
розвитку

24060300 Інші надходження 18,400.00 18,400.00 0.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1,094,937.00 0.00 1,094,937.00 1,094,937.00

33000000 Кошти від продажу землі і нематерільних активів 1,094,937.00 0.00 1,094,937.00 1,094,937.00

33010000 Кошти від продажу землі 1,094,937.00 0.00 1,094,937.00 1,094,937.00

33010100 1,094,937.00 1,094,937.00 1,094,937.00

Разом доходів 1,094,937.00 0.00 1,094,937.00 1,094,937.00

40000000 -1,835,100.00 -1,835,100.00 0.00 0.00

41000000 Від органів державного управління -1,835,100.00 -1,835,100.00 0.00 0.00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам -2,025,000.00 -2,025,000.00 0.00 0.00

41034500 -2,025,000.00 -2,025,000.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 189,900.00 189,900.00 0.00 0.00

41050100 -150,000.00 -150,000.00

41050300 339,900.00 339,900.00

Разом доходів -740,163.00 -1,835,100.00 1,094,937.00 1,094,937.00

Секретар ради Володимир Ерфан

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 заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 
територій

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 споживання комунальних послуг, що 
надаються у багатоквартирних будинках за індивідуальними 
договорами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

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 інвалідноістю І групи, а також за особою, 
яка досягла 80-річного віку за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету
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