
тис. грн.

Загальний фонд

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 693 024,2 166 934,0 24,1

11020000 Податок на прибуток підприємств  48 000,0 18 390,9 38,3

11020200 

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 

170,0 256,2 150,7

13020000
Рентна плата за спеціальне 

використання води  
11 600,0 3 140,1 27,1

13030100

Рентна плата за користування надрами 

для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення  

9 250,0 2 901,3 31,4

13030700
Рентна плата за користування надрами 

для видобування нафти
30 136,3 6 528,9 21,7

13030800
Рентна плата за користування надрами 

для видобування природного газу 
18 070,0 4 643,3 25,7

13030900
Рентна плата за користування надрами 

для видобування газового конденсату  
142,0 27,0 19,0

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та 

їх об'єднань, що вилучається до 

відповідного місцевого бюджету

220,0 69,8 31,7

21080500 Інші надходження 200,0 2,0 1,0

22010500

Плата за ліцензії на виробництво спирту 

етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв та тютюнових 

виробів  

9,6 3,1 32,5

Найменування доходів Виконано
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22010700

Плата за ліцензії на право експорту, 

імпорту алкогольними напоями та 

тютюновими виробами  

0,8 0,0

22010900

Плата за державну реєстрацію (крім 

адміністративного збору за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань)

20,0 0,8 4,1

22011000

Плата за ліцензії на право оптової 

торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами  

5 283,5 153,5 2,9

22011100

Плата за ліцензії на право роздрібної 

торгівлі алкогольними напоями та 

тютюновими виробами  

20 800,0 5 019,1 24,1

22011800

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності 

900,0 167,5 18,6

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

8 500,0 2 351,5 27,7

22130000

Орендна плата за водні об'єкти (їх 

частини), що надаються в користування 

на умовах оренди Радою міністрів 

Автономної Республіки Крим, 

обласними, районними, Київською та 

Севастопольською міськими 

державними адміністраціями, місцевими 

радами 

7,5 9,3 124,5

24060300 Інші надходження 750,0 89,9 12,0

24160100

Концесійні платежі щодо об'єктів 

комунальної власності (крім тих, які 

мають цільове спрямування згідно із 

законом) 

2 100,0 0,0

Разом доходів загального фонду (без 

трансфертів)
849 183,900 210 688,4 24,8

41000000
Офіційні трансферти загального 

фонду
6 951 421,2 1 915 550,3 27,6



Найменування доходів ВиконаноКод
Відсоток 

виконання

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

41020000
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам
836 251,4 208 836,6 25,0

41020100 Базова дотація 161 982,1 40 495,5 25,0

41020200

Додаткова дотація з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я

674 269,3 168 341,1 25,0

41030000
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам
6 113 304,2 1 705 905,3 27,9

41030600

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 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 I чи II групи внаслідок 

психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній 

особі, яка доглядає за особою з 

інвалідністю I групи, а також за особою, 

яка досягла 80-річного віку

3 123 028,0 687 170,8 22,0



Найменування доходів ВиконаноКод
Відсоток 

виконання

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

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), 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 споживачів 

комунальних послуг, що надаються у 

багатоквартирних будинках за 

індивідуальними договорами

1 511 230,6 656 242,4 43,4

41031000

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання пільг та 

житлових субсидій населенню на 

придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу 

71 777,6 4 224,1 5,9

41032600

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на придбання 

медикаментів та виробів медичного 

призначення для забезпечення швидкої 

медичної допомоги

4 919,2 1 230,1 25,0

41033300

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію 

заходів, спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській 

місцевості

59 263,7 0,0

41033500

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на придбання 

ангіографічного обладнання

11 538,5 0,0

41033600

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на відшкодування 

вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань

8 912,1 8 912,1 100,0



Найменування доходів ВиконаноКод
Відсоток 

виконання

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

41033700

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на придбання 

витратних матеріалів для закладів 

охорони здоров'я та лікарських засобів 

для інгаляційної анестезії

676,3 168,7 24,9

41033900
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
234 087,7 54 074,4 23,1

41034200
Медична субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
1 027 108,6 256 777,0 25,0

41034400

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проектні, 

будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, та 

забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа

8 899,2 0,0

41034500

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій

23938,5 23 938,5 100,0

41035400

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами

9 779,0 2 749,7 28,1

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 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

18 071,3 3 044,0 16,8



Найменування доходів ВиконаноКод
Відсоток 

виконання

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

41037000

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та 

сільських, селищних, міських голів 

73,9 73,9 100,0

41037200

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної 

середньої освіти "Нова українська 

школа"

7 299,6

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 865,6 808,4 43,3

ВСЬОГО ДОХОДІВ загального фонду 7 800 605,1 2 126 238,7 27,3

Спеціальний фонд

12020000

Податок з власників транспортних 

засобів та інших самохідних машин і 

механізмів  

1,1

19010000 Екологічний податок 126 920,0 36 158,2 28,5

19050000
Збір за забруднення навколишнього 

природного середовища  
6,1

21110000

Надходження коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва  

200,0 71,3 35,6

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

600,0 100,9 16,8

24110900

Відсотки за користування 

довгостроковим кредитом, що надається 

з місцевих бюджетів молодим сім'ям та 

одиноким молодим громадянам на 

будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла 

40,0 32,9 82,3

25000000
Власні надходження бюджетних установ 

 
86 264,5 31 028,1 36,0

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади  

2,4



Найменування доходів ВиконаноКод
Відсоток 

виконання

Затверджено                       

на 2019 рік з 

урахуванням 

змін 

Разом доходів спеціального фонду (без 

трансфертів)
214 024,5 67 400,9 31,5

41000000
Офіційні трансферти спеціального 

фонду
353 242,7 77 965,7 22,1

41037300

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на фінансове 

забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і утримання 

автомобільних доріг загального 

користування місцевого значення, 

вулиць і доріг комунальної власності у 

населених пунктах

348 229,0 76 308,6 21,9

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 5 013,7 1 657,1 33,1

ВСЬОГО ДОХОДІВ спеціального 

фонду
567 267,2 145 366,7 25,6

Разом доходів загального та 

спеціального фондів
8 367 872,3 2 271 605,4 27,1


