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ШАНОВНА ГРОМАДО!
Старий рік минає… 
Так  співається  не лише  у  відомій різдвяній 

колядці… Так  одвічно  влаштований земний світ, що все 
коли-небудь минає…

Минає і 2020-тий  –  рік, що позначився викликами  і 
можливостями,  рік  осмислення базових потреб  людини  
як от: здоров’я, захист, спілкування, підтримка та до-
помога…

Із  вдячністю перегорнемо  календар  2020-го,  
пригадаємо  приємні  його  моменти,  що змінили нас 
і наш щоденний побут у цьому високосному році.  

Погляньмо на рік прийдешній  з вірою та надією, що, 
доклавши зусиль чесної, відповідальної і згуртованої 
праці для нашої громади, ми досягнемо її розквіту.

Бажаю всім радісних новорічно-різдвяних свят.
Любові і щастя кожній родині! Хай нас єднає добро!
                                     З повагою

Міський голова      
Микола ЮРЧИШИН  

З НОВИМ РОКОМ!  З РІЗДВОМ ХРИСТОВИМ!

Хмільницька міська 
рада оголошує конкурс на  
заміщення вакантної поса-
ди спеціаліста 1 категорії 
відділу розвитку сільського 
господарства управління 
агроекономічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради

До участі у конкурсі допуска-
ються громадяни України, які:

-  мають  вищу економічну 
освіту не нижче ступеня бака-
лавра;

-   без вимог до стажу роботи;
-   знають вимоги чинного за-

конодавства з питань місцевого 
самоврядування, служби в 
органах місцевого самовряду-
вання,  запобігання корупції, 
законів України «Про державну 
підтримку сільського господар-
ства України», «Про інвестиційну 
діяльність», «Про розвиток та 
державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в 
Україні» та іншого законодав-
ства у сфері економіки, зокрема, 
розвитку сільського господар-
ства;

-   вільно володіють держав-
ною мовою;

 -   володіють  основними про-
грамами роботи на комп’ютері 
на рівні впевненого користува-
ча, в  т.ч. у програмах Word та 
Excel.

Документи приймаються 
з 29 грудня 2020 року по 27 
січня 2021 року.

Додаткова інформація щодо 
документів, які необхідно пода-
ти для участі у конкурсі, основ-
них функціональних обов’язків, 
розміру та умов оплати праці 
надається за адресою: м. 
Хмільник, вул. Столярчука, 10, 
4-й поверх (відділ управління 
персоналом Хмільницької  
міської ради), тел.2-25-68.

Міська рада оголошує конкурс 
на заміщення вакантних посад

Хмільницька міська рада 
оголошує конкурс на  заміщення 
вакантної посади заступника началь-
ника управління агроекономічного 
розвитку та євроінтеграції - на-
чальника відділу розвитку 
сільського господарства управління 
агроекономічного розвитку та 
євроінтеграції міської ради

До участі у конкурсі допускаються 
громадяни України, які:

- мають  вищу економічну освіту 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліста, магістра;

-  мають стаж роботи на службі 
в органах місцевого самоврядуван-
ня, на посадах державної служби або 
досвід роботи на керівних посадах 
підприємств, установ та організацій не-
залежно від форми власності не менше 
2 років;

- знають вимоги чинного законодав-
ства з питань місцевого самоврядуван-
ня, служби в органах місцевого самовря-
дування,  запобігання корупції, законів 
України «Про державну підтримку 
сільського господарства України», «Про 
інвестиційну діяльність», «Про роз-
виток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» 
та іншого законодавства у сфері 
економіки, зокрема, розвитку сільського 
господарства;

- вільно володіють державною мо-
вою;

-  володіють  основними програма-
ми роботи на комп’ютері на рівні впев-
неного користувача, в  т.ч. у програмах 
Word та Excel.

Документи приймаються з 16 груд-
ня 2020 року по 14 січня 2021 року.

Додаткова інформація щодо 
документів, які необхідно пода-
ти для участі у конкурсі, основних 
функціональних обов’язків, розміру та 
умов оплати праці надається за адре-
сою: м. Хмільник, вул. Столярчука, 10, 
4-й поверх (відділ управління персона-
лом Хмільницької  міської ради), 
тел.2-25-68.
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Д Е П У Т А Т С Ь К А  С Т О Р І Н К А
Проведено позачергові 2 та 3 сесії міської ради

На 2 сесії міської ради 8 скликання 
депутати розглянули 92 планові питання. 
Кворум пленарних засідань забезпечили 
32 депутати міської ради.

Першим питанням порядку денного 
слухалась інформація Хмільницької міської 
територіальної виборчої комісії. Депутат 
міської ради 8 скликання Світлана Остапчук 
на першій сесії була затверджена старостою 
та увійшла до складу виконавчого комітету 
міської ради 8 скликання за посадою.  Од-
нак, закон не дозволяє мати одночасно два 
представницькі мандати: депутата ради і чле-
на виконкому. Тому вона склала депутатські 
повноваження. На цей депутатський ман-
дат територіальною виборчою комісією 
був зареєстрований Володимир Ткач від 
політичної партії «Українська стратегія Гройс-
мана». Після складання присяги на вірність 
інтересам виборців і Хмільницької міської 
територіальної громади він отримав депу-
татське посвідчення і депутатський значок.

Замість Володимира Слободянюка старо-
стою населених пунктів (сіл) Лозова, Педо-
си, Вугли, Гулі, Думенки, Лелітка, Вербівка, 
Крутнів з центром у селі Лозова затверджено 
Ганну Бичок.

Наступні питання стосувалися внесення 
змін до рішень 1 сесії міської ради 8 скликання 
від 08.12.2020 року «Про утворення постійних 
комісій Хмільницької міської ради 8 скликання 
та затвердження їх складу та «Про утворен-
ня виконавчого комітету Хмільницької міської 
ради, визначення його чисельності та затвер-
дження персонального складу».

Депутати затвердили план діяльності 
Хмільницької міської ради з підготовки 
проектів регуляторних актів на 2021 рік.

Внесли зміни до Комплексної програми 
покращення умов медичного обслуговування 
жителів Хмільницької міської ОТГ на 2020-2023 
роки, Програми розвитку освіти Хмільницької 
міської об’єднаної територіальної громади на 
2019-2021 роки та Програми забезпечення 
населення Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади якісною питною во-
дою на 2013-2020 роки.

Внесено зміни до загальної структури ви-
конавчих органів Хмільницької міської ради 
та штатного розпису працівників виконав-
чих органів Хмільницької міської ради та до 
рішення про умови оплати праці працівників 
Хмільницької міської ради та її виконавчих 
органів у 2020р.

Депутатський корпус затвердив договір 
про передачу коштів між місцевими бюд-
жетами у 2020 році, звіт про виконання 
бюджету Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади за 9 місяців 2020р. та 
вніс зміни до міського бюджету на поточний 
рік.

18 грудня, у другому пленарному 
засіданні позачергової 2-ої сесії міської 
ради взяли участь 32 депутати міської 
ради.

Проголосували про початок реорганізації 
сільських рад шляхом приєднання до 
Хмільницької міської ради та про виконання 
сільських бюджетів територіальних громад 
(населених пунктів), території яких входять 
до складу території Хмільницької міської 
територіальної громади в 2020 році.

Затверджено Положення про старо-
сту, Регламент Хмільницької міської ради 
8 скликання та Положення про постійні 
комісії Хмільницької міської ради 8 скликан-
ня, Програму збереження та використання 
об’єктів культурної спадщини в Хмільницькій 
міській об'єднаній територіальній громаді 
на 2021-2024 роки, Програму розроблення 
містобудівної документації населених пунктів 
Хмільницької міської територіальної громади 
на 2021-2025 роки та Програму економічного 
і соціального розвитку Хмільницької міської 
територіальної громади на 2021 рік.

Внесено зміни до Програми роз-
витку житлово-комунального господар-
ства та благоустрою Хмільницької міської 
об'єднаної територіальної громади на 
2019-2021 роки, Програми утримання до-
рожнього господарства на території населе-
них пунктів Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021-2023 роки, 
Комплексної програми захисту населення і 
територій Хмільницької міської ОТГ у разі за-
грози та виникнення надзвичайних ситуацій 
на 2019 – 2021 роки, Комплексної оборонно-
правоохоронної Програми на 2021-2025 роки 
«Безпечна Хмільницька міська територіальна 
громада – взаємна відповідальність влади та 
громади» та Програми розвитку фізичної куль-
тури і спорту у Хмільницькій міській об’єднаній 
територіальній громаді на 2019-2021 роки.

15 грудня та 18 грудня міський голова Микола Юрчишин провів два 
пленарні засідання позачергової 2-ої сесії міської ради 8 скликання. 

24 грудня відбулася позачергова 3 сесія міської ради 8 скликання. 

Ухвалено зміни до Порядків викори-
стання коштів місцевого бюджету для забез-
печення фінансування заходів Комплексної 
оборонно-правоохоронної Програми на 2021-
2025 роки та затверджено Порядки викори-
стання коштів, що стосуються фінансування 
заходів програми підтримки учасників 
Антитерористичної операції об’єднаних сил, 
осіб, які беруть(брали) участь у здійсненні 
заходів із забезпечення національної безпе-
ки і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях та членів їхніх сімей – 
мешканців Хмільницької міської об’єднаної 
територіальної громади на 2021 -2023 рр.

Затверджено Положення про конкурс 
для призначення на посаду директора закла-
ду загальної середньої освіти Хмільницької 
міської ради. Погоджено затвердження до-
говору про співпрацю щодо забезпечення 
санітарного утримання зелених насаджень 
на території населених пунктів Хмільницької 
міської ОТГ та передачу капітальних 
інвестицій в основні засоби від управління 
житлово-комунального господарства та 
комунальної власності міської ради.

Погоджено прийняття до комунальної 
власності Хмільницької міської територіальної 
громади окремих об'єктів, спільної власності 
територіальних громад, які знаходяться у 
м.Хмільнику.

Внесено зміни до структури та штатного 
розпису територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
Хмільницької міської ради.

Не знайшов підтримки депутатів проєкт 
рішення про розгляд проєкту мирової угоди 
між Недовісою О.С. та Хмільницькою міською 
радою і його погодження.

Понад 50 питань порядку денного сто-
сувалися врегулювання земельних відносин. 
Шість запропонованих проєктів рішень цього 
блоку не набрали необхідної кількості голосів 
та були відхилені.

24 грудня під головуванням міського 
голови Миколи Юрчишина відбулася по-
зачергова 3 сесія міської ради 8 скликан-
ня. Загалом у роботі сесії взяли участь 29 
депутатів міської ради. На порядок ден-
ний було винесено 25 питань. 

Депутати розглянули та підтримали вне-
сення змін та доповнень до діючих програм, 
що стосуються покращення умов медич-
ного обслуговування жителів Хмільницької 
міської територіальної громади, сприяння 
розвитку освіти, місцевого самоврядуван-
ня та партнерських відносин, економічного і 
соціального розвитку.

З метою формування позитивного іміджу 
Хмільницької міської територіальної гро-
мади, створення сприятливого клімату для 
зовнішніх інвесторів та місцевого бізнесу, в 
тому числі туристичного, затверджено Мар-
кетингову стратегію Хмільницької міської 
територіальної громади до 2027 року.

Депутатський корпус підтримав проєкти 
рішень, що стосувались фінансової складової, 
а саме: внесення змін до міського бюджету 
на поточний рік, затвердження договорів про 
передачу коштів між місцевими бюджетами у 
2020-2021 роках, внесення змін до бюджетів 
сільських громад в частині здійснення 
перерозподілу бюджетних призначень, умов 
оплати праці працівників виконавчих органів 
Хмільницької міської ради у 2021 році.

Пріоритетним питанням позачергової 
сесії було прийняття бюджету Хмільницької 
міської територіальної громади на 2021 рік. 
Співдоповідачем з цього питання виступив 
голова постійної комісії міської ради з питань 
планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, підприємництва, торгівлі 
та послуг, інвестиційної та регуляторної 
політики Юрій Кондратовець. Депутати одно-
голосно підтримали  проєкт бюджету.

Задля встановлення єдиного порядку 
проведення земляних робіт, створення на-
лежних умов щодо контролю за охороною і 
відновленням об’єктів благоустрою, визна-
чення єдиної процедури видачі дозволів на 
порушення об’єктів благоустрою на території 
населених пунктів Хмільницької міської 
територіальної громади місцеві обранці 
підтримали запропонований проєкт рішення 
з цього питання  із врахуванням зауважень, 
доповнень, пропозицій, висловлених під час 
його розгляду,

У ході пленарного засідання депутати за-
твердили рішення про надання згоди на прий-
няття до комунальної власності Хмільницької 
міської територіальної громади окремих 
об’єктів, спільної власності територіальних 
громад району.
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Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд Спеціальний фонд

усього у тому числі, 
бюджет роз-

витку

10000000 Податкові надходження  216 803 700,00 216 652 900,00 150 800,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  118 932 300,00 118 932 300,00 0,00 0,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 118 842 300,00 118 842 300,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної 
плати

103 634 100,00 103 634 100,00

11010200 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

3 187 300,00 3 187 300,00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна 
плата

11 178 200,00 11 178 200,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 842 700,00 842 700,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  90 000,00 90 000,00 0,00 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 90 000,00 90 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 511 900,00 511 900,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 437 300,00 437 300,00 0,00 0,00

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного ко-
ристування 

149 800,00 149 800,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів 
в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 

287 500,00 287 500,00

13030000 Рентна плата за користування надрами 74 600,00 74 600,00 0,00 0,00

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 62 800,00 62 800,00

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 11 800,00 11 800,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  14 083 200,00 14 083 200,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 2 130 400,00 2 130 400,00 0,00 0,00

14021900 Пальне 2 130 400,00 2 130 400,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 6 669 600,00 6 669 600,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 6 669 600,00 6 669 600,00

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 5 283 200,00 5 283 200,00

18000000 Місцеві податки 83 125 500,00 83 125 500,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно 47 364 900,00 47 364 900,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 

128 100,00 128 100,00

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 

387 600,00 387 600,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 

439 200,00 439 200,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 

3 852 900,00 3 852 900,00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 17 459 300,00 17 459 300,00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 16 178 800,00 16 178 800,00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 2 822 300,00 2 822 300,00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 5 461 700,00 5 461 700,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 335 000,00 335 000,00

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 300 000,00 300 000,00

18030000 Туристичний збір 31 500,00 31 500,00 0,00 0,00

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 18 500,00 18 500,00

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 13 000,00 13 000,00
      
 

 Р І Ш Е Н Н Я 
Хмільницької міської ради 8 скликання від 24.12.2020 року №114

Про бюджет Хмільницької міської територіальної громади на 2021 рік
(Код бюджету
02537000000)

Керуючись    Бюджетним  ко-
дексом України,  ст. 26, 59 Закону 
України «Про місцеве самовря-
дування в Україні», Хмільницька 
міська рада  

В И Р І Ш И Л А:
1. Визначити на 2021 рік :
доходи міського бюджету у 

сумі 343214130 гривень, у тому 
числі доходи загального фонду 
міського бюджету – 336144860 гри-
вень та доходи спеціального фон-
ду міського бюджету – 7069270 
гривень згідно з додатком 1 до 
цього рішення;

видатки міського бюджету 
у сумі 343214130 гривень, у тому 
числі видатки загального фонду 
міського бюджету – 323303425 гри-
вень та видатки спеціального фон-
ду міського бюджету – 19910705 
гривень згідно з додатком 3 до 
цього рішення;

профіцит   за  загальним  
фондом  міського  бюджету  у  сумі 
12841435 гривень згідно з додат-
ком 2 до цього рішення;

дефіцит   за   спеціальним    
фондом  міського бюджету у сумі 

12841435 гривень згідно з додат-
ком 2 до цього рішення;

оборотний залишок бюд-
жетних коштів міського бюджету 
у розмірі 1000000 гривень, що ста-
новить 0,3 відсотків видатків за-
гального фонду міського бюджету, 
визначених цим пунктом;

резервний фонд міського 
бюджету у розмірі 759260 гри-
вень, що становить 0,23 відсотків 
видатків загального фонду 
міського бюджету, визначених цим 
пунктом.

2. Затвердити бюджетні 
призначення головним розпоряд-
никам коштів міського бюджету на 
2021 рік у розрізі відповідальних 
виконавців за бюджетними про-
грамами згідно з додатком 3, 4 до 
цього рішення.

3. Затвердити на 2021 рік 
міжбюджетні трансферти згідно з 
додатком 5 до цього рішення.

Отримати бюдже-
ту Хмільницької міської 
територіальної громади базову 
дотацію в сумі 17275500 гривень.

Отримати бюдже-

ту Хмільницької міської 
територіальної громади освітню 
субвенцію з державного бюд-
жету місцевим бюджетам в сумі 
96282700 гривень.

Отримати бюдже-
ту Хмільницької міської 
територіальної громади з 
Вінницького обласного бюджету 
субвенцію на здійснення переда-
них видатків у сфері освіти за ра-
хунок коштів освітньої субвенції в 
сумі 1036716 гривень.

Отримати бюдже-
ту Хмільницької міської 
територіальної громади з 
Вінницького обласного бюджету 
субвенцію з місцевого бюджету 
на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету  
сумі 639694 гривень.

Отримати бюдже-
ту Хмільницької міської 
територіальної громади з 
Вінницького обласного бюджету 
іншу субвенцію з місцевого бюдже-
ту в сумі 101600 гривень.

Отримати бюдже-
ту Хмільницької міської 
територіальної грома-
ди від Війтівецької сільської 
територіальної громади іншу 
субвенцію з місцевого бюджету в 
сумі 101950 гривень на проведен-
ня видатків по утриманню КПНЗ 
Хмільницька школа мистецтв, 
що є власністю Хмільницької 
міської територіальної грома-
ди та надає відповідні послуги 
жителям Війтівецької сільської 
територіальної громади.

4. Затвердити  на 2021 
рік розподіл коштів  бюджету 
розвитку на здійснення заходів 
на будівництво, реконструкцію і 
реставрацію, капітальний ремонт 
об’єктів виробничої, комунальної 
та соціальної інфраструктури за 
об’єктами згідно з додатком 6 до 
цього рішення.

5. Затвердити на 2021 рік 
розподіл витрат міського бюджету 
на реалізацію місцевих програм у 
сумі 48738375 гривень згідно з до-
датком 7 до цього рішення.

* 

15.   Це рішення набирає 
чинності з 1 січня 2021 року.

16.  Додатки № 1-7 до цього 
рішення є його невід’ємною части-
ною.

17. На виконання статті 28 
Бюджетного кодексу України 
опублікувати дане рішення у газеті 
«13 округ» та в інформаційному 
бюлетні  Хмільницької міської ради 
«Моє місто – ХМІЛЬНИК».

18.  Контроль за виконан-
ням цього рішення покласти на 
постійну комісію міської ради з 
питань планування соціально-
економічного розвитку, бюдже-
ту, фінансів,  підприємництва, 
торгівлі та послуг, інвестиційної та 
регуляторної політики (голова Кон-
дратовець Ю.Г. ).

   
Міський голова       М.В. Юрчишин  

* із повним текстом рішення та до-
датками до нього можна ознайомитися 
на офіційному веб-сайті Хмільницької 
міської ради rada.ekhmilnyk.gov.ua та 
в організаційному відділі Хмільницької 
міської ради 

Доходи бюджету на 2021 рік
                 Додаток 1 
до рішення 3 сесії Хмільницької міської ради  
8 скликання "Про бюджет Хмільницької міської  
територіальної громади на 2021 рік" 
від  24.12.2020 р. №114 

Продовження Додатку №1 на стор.4

(Код бюджету
02537000000)
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Виконавчий комітет міської ради 
22000 м. Хмільник Вінницької області 
вул. Столярчука,10, тел./факс 2-25-16
rada.ekhmilnyk.gov.ua  rada@ekhmilnyk.gov.ua

Набір, верстку та підготовку до друку здійснено у
відділі інформаційної діяльності та комунікацій 
із громадськістю міської ради

Відповідальна за випуск: Наталія Мазур
начальник відділу інформаційної діяльності та 
комунікацій із громадськістю міської ради 

Надруковано у друкарні ТОВ «Регіна ЛТД»
м. Вінниця, вул. Пугачова,1 
тел.(097)156-39-13. e-mail:druk33@ukr.net
Тираж 3000 прим. Зам.№31090 від 24.12.2020р.

18050000 Єдиний податок 35 729 100,00 35 729 100,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2 282 600,00 2 282 600,00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 27 071 800,00 27 071 800,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків»

6 374 700,00 6 374 700,00

19000000 Інші податки та збори 150 800,00 0,00 150 800,00 0,00

150 800,00 0,00 150 800,00 0,00

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами 
забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

103 400,00 0,00 103 400,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 8 400,00 0,00 8 400,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих 
видів відходів як вторинної сировини

39 000,00 0,00 39 000,00

20000000 Неподаткові надходження  9 462 270,00 4 053 800,00 5 408 470,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  199 800,00 199 800,00 0,00 0,00

21010000 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) господарських товариств, 
у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

46 700,00 46 700,00 0,00 0,00

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 
місцевого бюджету

46 700,00 46 700,00

21080000 Інші надходження  153 100,00 153 100,00 0,00 0,00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 8 100,00 8 100,00

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 
та тютюнових виробів 

90 000,00 90 000,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 55 000,00 55 000,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 3 554 800,00 3 554 800,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 3 272 800,00 3 272 800,00 0,00 0,00

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань

35 000,00 35 000,00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2 812 900,00 2 812 900,00

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 424 900,00 424 900,00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  231 600,00 231 600,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 

231 600,00 231 600,00

22090000 Державне мито  50 400,00 50 400,00 0,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 
спадщину і дарування  

49 400,00 49 400,00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій  1 000,00 1 000,00

24000000 Інші неподаткові надходження  305 800,00 299 200,00 6 600,00 0,00

24060000 Інші надходження  305 800,00 299 200,00 6 600,00 0,00

24060300 Інші надходження  249 200,00 249 200,00

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища 
внаслідок господарської та іншої діяльності 

6 600,00 0,00 6 600,00 0,00

24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та комунальної власності, які не надані у користування та 
не передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву 
тощо та за неодержання доходів у зв'язку з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

50 000,00 50 000,00 0,00 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  5 401 870,00 0,00 5 401 870,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 5 401 870,00 0,00 5 401 870,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 5 216 890,00 0,00 5 216 890,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  178 980,00 0,00 178 980,00

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 6 000,00 0,00 6 000,00

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 0,00 0,00 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  1 500 000,00 0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  700 000,00 0,00 700 000,00 700 000,00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00

33010000 Кошти від продажу землі  800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній 
власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

800 000,00 0,00 800 000,00 800 000,00

50000000 Цільові фонди  10 000,00 0,00 10 000,00 0,00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими 
органами виконавчої влади  

10 000,00 0,00 10 000,00

40000000 Офіційні трансферти  115 438 160,00 115 438 160,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління  115 438 160,00 115 438 160,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 17 275 500,00 17 275 500,00 0,00 0,00

41020100 Базова дотація 17 275 500,00 17 275 500,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 96 282 700,00 96 282 700,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 96 282 700,00 96 282 700,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 879 960,00 1 879 960,00 0,00 0,00

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 1 036 716,00 1 036 716,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

639 694,00 639 694,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 203 550,00 203 550,00

Всього без урахування трансферт 227 775 970,00 220 706 700,00 7 069 270,00 1 500 000,00

Всього 343 214 130,00 336 144 860,00 7 069 270,00 1 500 000,00

Секретар міської ради                                                                                    П.В.Крепкий

Продовження, початок  Додатку №1 на стор.3


