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1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

10000000 Податкові надходження 578 654,6 583 949,4 5 294,8 100,9% 1 512,0 2 059,0 547,0 136,2% 580 166,6 586 008,4 5 841,8 101,0%

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості 570 858,4 574 714,3 3 855,9 100,7% 0,0 0,0 0,0 570 858,4 574 714,3 3 855,9 100,7%

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 548 213,4 545 878,8 -2 334,6 99,6% 0,0 0,0 0,0 548 213,4 545 878,8 -2 334,6 99,6%
11020000 Податок на прибуток підприємств 22 645,0 28 835,4 6 190,4 127,3% 0,0 0,0 0,0 22 645,0 28 835,4 6 190,4 127,3%
13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 7 796,2 9 235,2 1 439,0 118,5% 0,0 0,0 0,0 7 796,2 9 235,2 1 439,0 118,5%
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 7 255,0 7 612,7 357,7 104,9% 0,0 0,0 0,0 7 255,0 7 612,7 357,7 104,9%
13030000 Рентна плата за користування надрами 541,2 1 622,5 1 081,3 299,8% 0,0 0,0 0,0 541,2 1 622,5 1 081,3 299,8%
19000000 Інші податки та збори 0,0 0,0 0,0 1 512,0 2 059,0 547,0 136,2% 1 512,0 2 059,0 547,0 136,2%
19010000 Екологічний податок 0,0 0,0 0,0 1 512,0 2 059,0 547,0 136,2% 1 512,0 2 059,0 547,0 136,2%
20000000 Неподаткові надходження 25 913,1 28 812,3 2 899,2 111,2% 87 938,3 102 666,4 14 728,0 116,7% 113 851,4 131 478,7 17 627,3 115,5%

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
5 276,0 6 331,2 1 055,2 120,0% 167,4 512,3 344,9 306,0% 5 443,4 6 843,5 1 400,1 125,7%

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 20 376,1 22 123,6 1 747,5 108,6% 0,0 0,0 0,0 20 376,1 22 123,6 1 747,5 108,6%

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 17 313,1 18 242,8 929,7 105,4% 0,0 0,0 0,0 17 313,1 18 242,8 929,7 105,4%

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном  3 000,0 3 811,3 811,3 127,0% 0,0 0,0 0,0 3 000,0 3 811,3 811,3 127,0%

22130000
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 
оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, місцевими радами 63,0 69,6 6,6 110,5% 0,0 0,0 0,0 63,0 69,6 6,6 110,5%

24000000 Інші неподаткові надходження 261,0 357,5 96,5 137,0% 100,0 21 003,5 20 903,5 21003,5% 361,0 21 361,0 21 000,0 5917,2%
24060000 Інші надходження 261,0 357,5 96,5 137,0% 100,0 21 003,5 20 903,5 21003,5% 361,0 21 361,0 21 000,0 5917,2%
25000000 Власні надходження бюджетних установ 0,0 0,0 0,0 87 670,9 81 150,6 -6 520,4 92,6% 87 670,9 81 150,6 -6 520,4 92,6%
30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,0 0,0 0,0 0,0 560,7 560,7 0,0 560,7 560,7

90010100 Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів 604 567,7 612 761,8 8 194,1 101,4% 89 450,3 105 286,1 15 835,7 117,7% 694 018,0 718 047,8 24 029,8 103,5%

40000000 Офіційні трансферти 1 022 208,6 1 016 138,5 -6 070,1 99,4% 539 993,5 525 722,0 -14 271,5 97,4% 1 562 202,1 1 541 860,5 -20 341,6 98,7%
41000000 Від органів державного управління 1 022 208,6 1 016 138,5 -6 070,1 99,4% 539 993,5 525 722,0 -14 271,5 97,4% 1 562 202,1 1 541 860,5 -20 341,6 98,7%
41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 499 294,4 499 294,4 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 499 294,4 499 294,4 0,0 100,0%
41020100 Базова дотація 247 783,0 247 783,0 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 247 783,0 247 783,0 0,0 100,0%

41020200
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я 227 846,7 227 846,7 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 227 846,7 227 846,7 0,0 100,0%

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, 
які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів

23 664,7 23 664,7 0,0 100,0% 23 664,7 23 664,7 0,0 100,0%
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 522 914,2 516 844,1 -6 070,1 98,8% 539 993,5 525 722,0 0,0 97,4% 1 036 210,9 1 016 631,1 -19 579,8 98,1%
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41030500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

2 971,5 2 971,5 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 2 971,5 2 971,5 0,0 100,0%

41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

48 300,0 48 300,0 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 48 300,0 48 300,0 0,0 100,0%

41033000 Субвеція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 119 054,4 119 013,8 -40,6 100,0% 16 707,7 16 707,7 0,0 100,0% 135 762,1 135 721,4 -40,7 100,0%

41033400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій 6 122,4 6 122,4 0,0 100,0% 0,0 0,0

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-
практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти 3 160,0 3 160,0 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 191 939,1 191 939,1 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 191 939,1 191 939,1 0,0 100,0%

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,осіб з 
їх числа 16 298,0 16 178,7 -119,3 99,3% 0,0 0,0 0,0 16 298,0 16 178,7 -119,3 99,3%

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

30 832,0 30 832,0 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 30 832,0 30 832,0 0,0 100,0%

41035300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних 
планів просторового розвитку територій територіальних громад

909,4 909,4 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 909,4 909,4 0,0 100,0%

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 17 609,8 17 609,8 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 17 609,8 17 609,8 0,0 100,0%

41035600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

1 594,9 1 594,9 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 1 594,9 1 594,9 0,0 100,0%

41035900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на 
боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти 25 462,9 25 462,9 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 25 462,9 25 462,9 0,0 100,0%
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41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
та які потребують поліпшення житлових умов

3 164,7 3 164,1 -0,6 100,0% 0,0 0,0 0,0 3 164,7 3 164,1 -0,6 100,0%

41036400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових 
дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

1 601,9 1 601,9 0,0 100,0% 0,0 0,0 0,0 1 601,9 1 601,9 0,0 100,0%

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення

0,0 0,0 0,0 125 165,6 110 894,1 125 165,6 110 894,1 -14 271,5 88,6%

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

1 305,8 898,3 -407,5 68,8% 0,0 0,0 0,0 1 305,8 898,3 -407,5 68,8%

41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

35 173,0 30 432,7 -4 740,3 86,5% 0,0 0,0 0,0 35 173,0 30 432,7 -4 740,3 86,5%

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 0,0 0,0 0,0 398 120,2 398 120,2 0,0 100,0% 398 120,2 398 120,2 0,0 100,0%

41039100
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності

17 414,4 16 652,7 -761,7 95,6% 0,0 0,0 0,0 17 414,4 16 652,7 -761,7 95,6%

900102 Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету 1 626 776,3 1 628 900,3 2 124,0 100,1% 629 443,8 631 008,0 1 564,2 100,2% 2 256 220,2 2 259 908,3 3 688,2

100,2%

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 35 286,8 29 066,9 -6 219,9 82,4% 3 823,3 1 614,9 -2 208,4 42,2% 39 110,1 30 681,7 -8 428,3 78,4%
900103 Усього 1 662 063,1 1 657 967,2 -4 095,9 99,8% 633 267,1 632 622,9 -644,2 99,9% 2 295 330,2 2 290 590,1 -4 740,1 99,8%



Дані
про виконання обласного бюджету  

Чернівецької області
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обласною радою  на 
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Код 
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Загальний фонд

1 2

10000000 Податкові надходження

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11020000 Податок на прибуток підприємств

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води

13030000 Рентна плата за користування надрами

19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок

20000000 Неподаткові надходження

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 
іншим державним майном  

22130000
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 
оренди, районними, Київською та Севастопольською міськими державними 
адміністраціями, місцевими радами

24000000 Інші неподаткові надходження

24060000 Інші надходження

25000000 Власні надходження бюджетних установ 

30000000 Доходи від операцій з капіталом
90010100 Усього доходів без урахування міжбюджетних трансфертів

40000000 Офіційні трансферти

41000000 Від органів державного управління

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

41020100 Базова дотація

41020200
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров’я

41021100

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення 
розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, 
які споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за 
рахунок відповідних місцевих бюджетів

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
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41030500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для внутрішньо 
переміщених осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у 
період її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та 
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в 
районах та у період здійснення зазначених заходів, та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни III групи відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або 
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини першої статті 6 Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", та які 
потребують поліпшення житлових умов

41032300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
інфраструктурних проектів та розвиток об’єктів соціально-культурної сфери

41033000 Субвеція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я

41033400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на закупівлю опорними 
закладами охорони здоров’я послуг щодо проектування та встановлення кисневих 
станцій

41033800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення навчально-
практичних центрів сучасної професійної (професійно-технічної) освіти

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

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,осіб з 
їх числа

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку окремих територій

41035300 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розроблення комплексних 
планів просторового розвитку територій територіальних громад

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

41035600
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення мережі 
спеціалізованих служб підтримки осіб, які постраждали від домашнього насильства 
та/або насильства за ознакою статі

41035900

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на 
боротьбу з гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками під час навчального процесу у закладах 
загальної середньої освіти
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41036100

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей осіб, визначених 
абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону України "Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала 
внаслідок поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час 
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, 
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях, забезпеченні їх здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої 
статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
та які потребують поліпшення житлових умов

41036400

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату грошової 
компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей учасників бойових 
дій на території інших держав, визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для 
осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на території інших 
держав, інвалідність яких настала внаслідок поранення, контузії, каліцтва або 
захворювання, пов'язаних з перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 
частини другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

41036600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення заборгованості з 
різниці в тарифах, що підлягає урегулюванню згідно із Законом України «Про 
заходи, спрямовані на врегулювання заборгованості теплопостачальних та 
теплогенеруючих організацій та підприємств централізованого водопостачання і 
водовідведення

41037000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів 
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів

41037200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

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

41039100
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів 
ремонтно-реставраційних та консерваційних робіт пам'яток культурної спадщини, що 
перебувають у комунальній власності

900102 Усього доходів з урахуванням міжбюджетних трансфертів з 
державного бюджету

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

900103 Усього 
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