
№ 

з/п

1 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

2 11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

11020000 Податок на прибуток підприємств

3 13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

4 13020000 Рентна плата за спеціальне використання води

13030000 Рентна плата за користування надрами 

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів

1 14040001
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

16010000 Місцеві податки і збори нараховані до 1 січня 2011 року

2
18010100- 

18010400
Податок на нерухоме майно

3
18010500- 

18010900
Плата за землю 

4
18011000- 

18011100
Транспортний податок

5 18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів

18030000 Туристичний збір

6 18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

7 18050000 Єдиний податок  

19090000 Податки та збори не віднесені до інших категорій

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та 

про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

22090000 Державне мито

22130000
Орендна плата за водні об"єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди місцевими радами

8 24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких 

минув строк позовної давності 

9 24060300 Інші надходження

10 31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі  

11 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  

РАЗОМ ДОХОДІВ

Начальник фінансового управління

Дані                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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Код 

бюджетної 

класифікації

Найменування



факт станом 

на

01.11.2017

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 2 752 415,7 2 140 473,3 2 336 078,9 84,9% 109,1%

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 
4 287,6 2 437,9 4 713,0 109,9% 193,3%

11020000 Податок на прибуток підприємств 1 087 887,2 817 228,3 690 752,9 63,5% 84,5%

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів -0,3

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 8 102,4 5 095,0 6 232,1 76,9% 122,3%

13030000 Рентна плата за користування надрами 14,2 9,2 12,5 87,9% 135,6%

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1,6 1,5 2,2 136,9% 146,0%

14040001
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
108 654,7 94 500,0 77 268,5 71,1% 81,8%

16010000 Місцеві податки і збори нараховані до 1 січня 2011 року 0,0

18010100- 

18010400
Податок на нерухоме майно 46 212,4 29 120,7 54 566,0 118,1% 187,4%

18010500- 

18010900
Плата за землю 607 290,0 460 461,0 476 284,1 78,4% 103,4%

18011000- 

18011100
Транспортний податок 17 185,5 12 095,5 11 162,1 65,0% 92,3%

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 4 630,2 3 730,0 1 687,8 36,5% 45,2%

18030000 Туристичний збір 4 120,0 3 167,3 3 429,0 83,2% 108,3%

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -33,4

18050000 Єдиний податок  390 207,3 291 962,6 298 468,4 76,5% 102,2%

19090000 Податки та збори не віднесені до інших категорій 0,1

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

934,1 934,1 934,1 100,0% 100,0%

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та 

про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері 

торгівлі, громадського харчування та послуг

4,9 3,7 7,8 158,3% 209,6%

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 337,5 256,5 573,5 169,9% 223,6%

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів

144,5 144,5

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 36 645,1 29 481,6 33 649,0 91,8% 114,1%

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

5 739,5 2 838,3 4 574,9 79,7% 161,2%

22090000 Державне мито 2 787,9 2 392,6 2 995,8 107,5% 125,2%

22130000
Орендна плата за водні об"єкти (їх частини), що надаються в 

користування на умовах оренди місцевими радами

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких 

минув строк позовної давності 

0,0

24060300 Інші надходження 911,4 255,0 1 191,3 130,7% 467,2%

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі  

6,7 4,5 0,0 0,0% 0,0%

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  
8,6

РАЗОМ ДОХОДІВ 5 078 520,4 3 896 593,1 4 004 558,8 78,9% 102,8%

Начальник фінансового управління О.Новікова

% виконання 

до плану січня    

жовтня

Печерський
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