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Додаток 1

до рішення  ІХ сесії Хустської міської ради  скликання 

від  24.12.2019 р. № 1798

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 -291,500.00 -291,500.00 0.00 0.00

11000000
1,149,000.00 1,149,000.00 0.00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1,149,000.00 1,149,000.00 0.00 0.00

11010100
925,200.00 925,200.00

11010200 166,000.00 166,000.00

11010400
29,900.00 29,900.00

11010500
27,900.00 27,900.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -2,620,000.00 -2,620,000.00 0.00 0.00

14020000 -390,000.00 -390,000.00 0.00 0.00

14021900 Пальне -390,000.00 -390,000.00

14030000 -870,000.00 -870,000.00 0.00 0.00

14031900 Пальне -870,000.00 -870,000.00

14040000
-1,360,000.00 -1,360,000.00

18000000 Місцеві податки 1,179,500.00 1,179,500.00 0.00 0.00

18010000 Податок на майно 592,600.00 592,600.00 0.00 0.00

18010300

7,900.00 7,900.00

18010400

2,100.00 2,100.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб
164,000.00 164,000.00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 239,800.00 239,800.00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 17,600.00 17,600.00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 161,200.00 161,200.00

18050000 586,900.00 586,900.00 0.00 0.00

18050300 127,400.00 127,400.00

18050400 459,500.00 459,500.00

20000000 Неподаткові надходження 291,500.00 291,500.00 0.00 0.00

21000000 35,700.00 35,700.00 0.00 0.00

21080000 Інші надходження 35,700.00 35,700.00 0.00 0.00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 35,700.00 35,700.00

22000000
239,100.00 239,100.00 0.00 0.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 213,200.00 213,200.00 0.00 0.00

22010300

2,400.00 2,400.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг
195,100.00 195,100.00

22012600
13,800.00 13,800.00

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 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 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 вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) 

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 
нежитлової нерухомості

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

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

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
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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

22012900

1,900.00 1,900.00

22080000
32,700.00 32,700.00 0.00 0.00

22080400

32,700.00 32,700.00

22090000 Державне мито -6,800.00 -6,800.00 0.00 0.00

22090100

1,400.00 1,400.00

22090400
-8,200.00 -8,200.00

24000000 Інші неподаткові надходження 16,700.00 16,700.00 0.00 0.00

24060300 Інші надходження 16,700.00 16,700.00 0.00

Разом доходів 0.00 0.00 0.00 0.00

40000000 1,440,591.00 -236,200.00 1,676,791.00 1,676,791.00

41000000 Від органів державного управління 1,440,591.00 -236,200.00 1,676,791.00 1,676,791.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1,440,591.00 -236,200.00 1,676,791.00 1,676,791.00

41050700

-230,300.00 -230,300.00

41051400

-5,900.00 -5,900.00

41053400 676,791.00 676,791 676,791.00

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

Разом доходів 1,440,591.00 -236,200.00 1,676,791.00 1,676,791.00

Секретар ради Володимир ЕРФАН

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

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

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

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 
паспортів (посвідок) та паспортів громадянУкраїни

Офіційні трансферти 

Субвенція з місцевого бюджету 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 дитячих 
будинках 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, підтримку малих групових будинків 
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 виконання інвестиційних 
проектів

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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