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Податкові надходження 10000000 6,142,303.4 7,326,128.8 6,505,700.3 88.8 105.9 10,811.8 10,184.0 94.2 7,336,940.6 6,515,884.3 88.8
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 11000000 4,049,147.1 5,021,394.3 4,301,179.1 85.7 106.2 5,021,394.3 4,301,179.1 85.7
Податок  та збір на доходи фізичних осіб 11010000 3,965,935.7 4,942,291.2 4,224,752.4 85.5 106.5 4,942,291.2 4,224,752.4 85.5
Податок на прибуток підприємств 11020000 83,211.4 79,103.1 76,426.7 96.6 91.8 79,103.1 76,426.7 96.6
Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 13000000 199,266.8 196,402.5 221,120.7 112.6 111.0 196,402.5 221,120.7 112.6
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 145,946.6 140,981.6 163,696.4 116.1 112.2 140,981.6 163,696.4 116.1
Рентна плата за спеціальне використання води 13020000 9,793.7 10,200.0 9,390.4 92.1 95.9 10,200.0 9,390.4 92.1
Рентна плата за користування надрами 13030000 43,526.5 45,220.9 48,032.2 106.2 110.4 45,220.9 48,032.2 106.2
Плата за використання інших природних ресурсів 13070000 1.7 1.7
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 385,843.0 422,496.8 415,117.2 98.3 107.6 422,496.8 415,117.2 98.3
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 14020000 44,375.6 52,582.2 55,279.4 105.1 124.6 52,582.2 55,279.4 105.1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів(продукції) 14030000 185,155.0 195,940.0 193,529.6 98.8 104.5 195,940.0 193,529.6 98.8
Акцизний податок з реалізації суб"єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакційних товарів 14040000 156,312.4 173,974.6 166,308.2 95.6 106.4 173,974.6 166,308.2 95.6
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих 
бюджетів 16000000 -7.1
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 -7.1
Місцеві податки 18000000 1,508,053.5 1,685,835.2 1,568,283.3 93.0 104.0 1,685,835.2 1,568,283.3 93.0
Податок на майно 18010000 708,426.6 796,936.2 727,756.6 91.3 102.7 796,936.2 727,756.6 91.3
Збір за місця для паркування транспортиних засобів 18020000 255.1 212.3 251.5 118.5 98.6 212.3 251.5 118.5
Туристичний збір 18030000 2,247.2 1,290.0 1,351.6 104.8 60.1 1,290.0 1,351.6 104.8
Збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 сячня 2015 року 18040000 -0.6
Єдиний податок 18050000 797,125.2 887,396.7 838,923.6 94.5 105.2 887,396.7 838,923.6 94.5
Інші податки та збори 19000000 0.1 10,811.8 10,184.0 94.2 10,811.8 10,184.0 94.2
Екологічний податок 19010000 10,696.6 10,183.9 95.2 10,696.6 10,183.9 95.2
Збір за забруднення навколишнього природного 
середовища 

19050000 115.2 0.1 0.1 115.2 0.1 0.1
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та 
кошти, що передаються (отримуються) відповідно до 
бюджетного законодавства 19090000 0.1
Неподаткові надходження 20000000 191,891.2 192,605.9 186,385.2 96.8 97.1 354,688.2 377,507.4 106.4 547,294.1 563,892.6 103.0
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 64,826.5 64,587.2 65,452.3 101.3 101.0 2,027.9 6,633.1 327.1 66,615.1 72,085.4 108.2
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 21010000 30,186.4 34,870.8 30,463.0 87.4 100.9 34,870.8 30,463.0 87.4
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 21050000 29,901.2 27,028.1 30,896.5 114.3 103.3 27,028.1 30,896.5 114.3
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Інші надходження 21080000 4,738.9 2,688.3 4,092.8 152.2 86.4 2,688.3 4,092.8 152.2
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  21110000 2,027.9 6,633.1 327.1 2,027.9 6,633.1 327.1
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 22000000 116,618.3 118,187.8 104,569.7 88.5 89.7 118,187.8 104,569.7 88.5
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 88,811.3 87,949.0 76,807.8 87.3 86.5 87,949.0 76,807.8 87.3
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

22080000 25,533.7 28,110.1 25,370.4 90.3 99.4 28,110.1 25,370.4 90.3
Державне мито 22090000 1,860.9 1,713.5 1,953.5 114.0 105.0 1,713.5 1,953.5 114.0
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 22130000 412.4 415.2 438.0 105.5 106.2 415.2 438.0 105.5
Інші неподаткові надходження 24000000 10,446.4 9,830.9 16,363.2 166.4 156.6 23,261.7 25,204.0 108.3 33,092.6 41,567.2 125.6
Інші надходження 24060000 10,446.4 9,830.9 16,363.2 166.4 156.6 90.8 1,043.8 1,149.6 9,921.7 17,407.0 175.4
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  24110000 8.9 31.6 355.1 8.9 31.6 355.1
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 24170000 23,162.0 24,128.6 104.2 23,162.0 24,128.6 104.2
Власні надходження бюджетних установ 25000000 329,398.6 345,670.3 104.9 329,398.6 345,670.3 104.9
Доходи від операцій з капіталом 30000000 130.9 20.9 119.0 569.4 90.9 72,014.0 68,801.3 95.5 72,034.9 68,920.3 95.7
Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ 42000000 8,575.8 2,056.4 24.0 8,575.8 2,056.4 24.0
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 42020000 8,575.8 2,056.4 24.0 8,575.8 2,056.4 24.0

Цільові фонди 50000000 3,907.2 4,151.3 106.2 3,907.2 4,151.3 106.2

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  50110000 3,907.2 4,151.3 106.2 3,907.2 4,151.3 106.2

Разом доходів 90010100 6,334,325.5 7,518,755.6 6,692,204.5 89.0 105.6 449,997.0 462,700.4 102.8 7,968,752.6 7,154,904.9 89.8
Офіційні трансферти 40000000 8,125,798.7 4,612,131.3 4,241,265.4 92.0 52.2 1,245,026.0 1,061,137.9 85.2 5,857,157.3 5,302,403.3 90.5

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 822,663.6 719,059.8 659,000.1 91.6 80.1 719,059.8 659,000.1 91.6
Базова дотація 41020100 294,076.2 417,243.1 382,474.4 91.7 130.1 417,243.1 382,474.4 91.7
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання заклідів освіти та охорони 
здоров"я 41020200 528,587.4 301,816.7 276,525.7 91.6 52.3 301,816.7 276,525.7 91.6
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 7,303,135.1 3,893,071.5 3,582,265.3 92.0 49.1 1,245,026.0 1,061,137.9 85.2 5,138,097.5 4,643,403.2 90.4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти 41030300 53,644.5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 
при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 41030400 6,179.1 56,000.0 56,000.0 100.0 906.3 56,000.0 56,000.0 100.0
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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 41030500 938.5 728.1 728.1 100.0 77.6 728.1 728.1 100.0
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 41030600 1,832,399.1Субвенція 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 41030800 817,318.8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання пільг та житлових субсидій населенню на 
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива 
і скрапленого газу 41031000 140,527.6
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
виплату грошової компенсації за належні для отримання 
жилі приміщення для сімей осіб, визначених у абзаці 
чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону України "Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", 
для осіб з інвалідністю I - II групи, які стали особами з 
інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи 
інших ушкоджень здоров'я, одержаних під час участі у 
Революції Гідності, визначених пунктом 10 частини 
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту", та які потребують 
поліпшення житлових умов 41031300 1,239.3
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту 41031600 4,486.9Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення оперативно-диспетчерських служб, на 
реалізацію пілотного проекту щодо розвитку системи 
екстреної медичної допомоги у Вінницькій, Донецькій, 
Одеській, Полтавській, Тернопільській областях та м. 
Києві 41031800 7,700.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення доплат медичним та іншим працівникам 
закладів охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з 
фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідками 41031900 12,016.4 4,346.2 36.2 12,016.4 4,346.2 36.2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення природоохоронних заходів на об'єктах 
комунальної власності 41032300 28,638.9Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої медичної 
допомоги 41032600 4,030.5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 41032700 20,000.0 20,000.0 100.0 80,000.0 100,000.0 20,000.0 20.0
Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров"я 41033000 103,272.7 93,135.7 90.2 103,272.7 93,135.7 90.2

Субвенція з держаного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури обєднаних територіальних 
громад 41033200 155,864.0
Субвенція з держаного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров"я у сільські місцевості 41033300 38,766.1

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання ангіографічного обладнання, 41033500 11,538.5 11,538.5 11,538.5
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарськиих засобів для 
лукування окремих захворювань 41033600 7,965.8
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання витратних матеріалів  для закладів охорони 
здоров"я  та лікарських засобів для інгаляційної анестезії 41033700 554.1

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

41033800 1,075.5 3,794.0 3,794.0 100.0 352.8 3,794.0 3,794.0 100.0

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 41033900 2,300,109.8 2,902,191.4 2,634,166.7 90.8 114.5 2,902,191.4 2,634,166.7 90.8

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 41034200 1,616,198.5 470,622.2 470,622.2 100.0 29.1 470,622.2 470,622.2 100.0
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 41034400 16,584.1 26,744.6 18,721.1 70.0 112.9 26,744.6 18,721.1 70.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 41034500 71,163.3 55,574.0 51,553.4 92.8 72.4 55,574.0 51,553.4 92.8
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України 41034600 210.4 210.4 100.0 210.4 210.4 100.0
Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на 
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої  
респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок коштів, виділених 
з фонду боротьби з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та 
її наслідкам 41034700 11,835.4 11,835.4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами 41035400 15,608.5 21,477.1 20,117.8 93.7 128.9 21,477.1 20,117.8 93.7

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 41035800 38,197.8
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення подачею кисню ліжкового фонду закладів 
охорони здоров’я, які надають стаціонарну медичну 
допомогу пацієнтам з гострою респіраторною хворобою 
COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, за 
рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з гострою 
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою 
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками 41036000 38,766.7 38,766.7 100.0 38,766.7 38,766.7 100.0

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 41036100 19,253.7 23,770.9 23,770.9 100.0 123.5 23,770.9 23,770.9 100.0

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 41036400 12,155.3 1,898.4 1,898.4 100.0 15.6 1,898.4 1,898.4 100.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 41037000 1,499.4 82,361.4 82,361.4 100.0 5493.0 82,361.4 82,361.4 100.0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" 41037200 37,589.0 58,104.7 49,036.9 84.4 130.5 58,104.7 49,036.9 84.4

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетм на 
фінансове забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг загального 
користування місцевого значення вулиць і доріг 
комунальної власності у населених пунктах 41037300 1,165,026.0 1,061,137.9 91.1 1,165,026.0 1,061,137.9 91.1
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих 
палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому 
періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту 41037400 28,200.0

Субвенція з державного бюджету обласному бюджету 
Житомирської області на реконструкцію бункеру для 
встановлення лінійного прискорювача в комунальному 
некомерційному підприємстві "Житомирський обласний 
онкологічний диспансер" Житомирської обласної ради 41037900 4,000.0 1,200.0 30.0 4,000.0 1,200.0 30.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення робіт, пов'язаних зі створенням і 
забезпеченням функціонування центрів надання 
адміністративних послуг, у тому числі послуг соціального 
характеру, в форматі "Прозорий офіс" 41039100 33,708.5

Всього доходів 90010200 14,460,124.2 12,130,886.9 10,933,469.9 90.1 75.6 1,695,023.0 1,523,838.3 89.9 13,825,909.9 12,457,308.2 90.1

Видатки
Державне управління О100 962,978.7 1,325,778.4 1,126,588.2 85.0 117.0 13,415.4 8,926.2 66.5 1,339,193.8 1,135,514.4 84.8
Освіта 1000 5,001,700.2 6,498,643.9 5,347,138.5 82.3 106.9 486,794.9 330,434.8 67.9 6,985,438.8 5,677,573.3 81.3
Охорона здоров'я 2000 1,981,314.9 1,067,654.5 922,222.2 86.4 46.5 141,763.0 95,124.9 67.1 1,209,417.5 1,017,347.1 84.1
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3,362,299.9 637,608.3 530,374.9 83.2 15.8 76,149.2 74,416.0 97.7 713,757.5 604,790.9 84.7
Культура і мистецтво 4000 323,430.9 413,187.9 336,665.4 81.5 104.1 19,860.8 16,231.9 81.7 433,048.7 352,897.3 81.5
Фізична культура і спорт 5000 151,504.5 189,669.9 155,240.9 81.8 102.5 19,980.6 20,567.2 102.9 209,650.5 175,808.1 83.9
Житлово-комунальне господарство 6000 465,652.4 562,447.5 480,739.9 85.5 103.2 60,017.3 47,332.9 78.9 622,464.8 528,072.8 84.8
Економічна діяльність, в т.ч.: 7000 325,290.4 404,694.1 335,657.7 82.9 103.2 2,402,254.7 1,713,482.6 71.3 2,806,948.8 2,049,140.3 73.0
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 9,420.7 10,050.6 6,011.6 4593.6 857.3 6,200.7 2,083.6 33.6 16,251.3 8,095.2 49.8
Газове господарство 7200
Будівництво та регіональний розвиток 7300 5,291.4 8,648.3 6,537.6 75.6 123.6 712,618.4 466,527.9 65.5 721,266.7 473,065.5 65.6
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 7400 283,944.1 349,345.1 298,737.2 85.5 105.2 1,579,836.8 1,180,541.6 74.7 1,929,181.9 1,479,278.8 76.7
Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7500 342.6 1,139.5 495.3 43.5 144.6 1,119.5 299.6 26.8 2,259.0 794.9 35.2
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 7600 26,291.6 35,510.6 23,876.0 67.2 90.8 93,903.5 61,932.5 66.0 129,414.1 85,808.5 66.3
Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 
організацій, донорських установ 7700 8,575.8 2,097.4 24.5 8,575.8 2,097.4 24.5
Інша діяльність, в т.ч.: 8000 34,029.7 94,632.6 40,227.0 42.5 118.2 34,465.0 18,908.3 54.9 129,097.6 59,135.3 45.8
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 8100 15,046.9 24,068.9 19,785.7 82.2 131.5 1,757.9 3,103.9 176.6 25,826.8 22,889.6 88.6

Громадський порядок та безпека 8200 7,545.0 10,080.8 8,954.1 88.8 118.7 1,274.8 976.8 76.6 11,355.6 9,930.9 87.5

Охорона навколишнього природного середовища 8300 2,616.1 3,631.1 2,891.2 79.6 110.5 31,432.3 14,827.6 47.2 35,063.4 17,718.8 50.5
Засоби масової інформації 8400 4,186.4 5,388.2 4,373.9 81.2 104.5 5,388.2 4,373.9 81.2
Обслуговування місцевого боргу 8600 4,635.3 4,488.8 4,222.1 94.1 91.1 4,488.8 4,222.1 94.1

Резервний фонд 8700 46,974.8 46,974.8

Разом видатків   900201 12,608,201.6 11,194,317.1 9,274,854.7 82.9 73.6 3,254,700.9 2,325,424.8 71.4 14,449,018.0 11,600,279.5 80.3

Реверсна дотація 9110 116,121.5 166,265.6 152,409.4 91.7 131.2 166,265.6 152,409.4 91.7
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Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 9800 28,550.9 49,981.0 47,146.1 94.3 165.1 7,164.4 7,093.5 99.0 57,145.4 54,239.6 94.9

Всього видатків 900202 12,752,874.0 11,410,563.7 9,474,410.2 83.0 74.3 3,261,865.3 2,332,518.3 71.5 14,672,429.0 11,806,928.5 80.5
Кредитування 8800 5,648.5 3,965.0 70.2 11,717.0 9,685.8 82.7 17,365.5 13,650.8 78.6

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла та їх повернення 8820 2,974.1 2,805.5 1,895.0 67.55 63.72 340.7 -693.1 -203.4 3,146.2 1,201.9 38.2

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла 8821 2,974.1 2,805.5 1,895.0 67.55 63.72 1,044.3 3,849.8 1,895.0 49.2
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла 8822 -703.6 -693.1 98.5 -703.6 -693.1 98.5
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам 
житла на селі та їх повернення 8830 3,792.4 2,500.0 2,070.0 82.8 54.58 -95.5 2,500.0 1,974.5 79.0
Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі 8831 3,792.4 2,500.0 2,070.0 82.8 54.58 330.7 300.0 90.7 2,830.7 2,370.0 83.7

Повернення довгострокових кредитів, наданих 
індивідуальним забудовникам житла на селі 8832 -330.7 -395.5 119.6 -330.7 -395.5 119.6

Бюджетні позички субєктам господарювання та їх 
повернення 8860 343.0 743.0 216.6 343.0 743.0 216.6

Надання бюджетних позичок субєктам господарювання 8861 943.0 943.0 100.0 943.0 943.0 100.0
Повернення бюджетних позичок, наданих субєктам 
господакрювання 8862 -600.0 -200.0 33.3 -600.0 -200.0 33.3
Виконання гарантійних зобов'язань за позичальників, що 
отримали кредити під місцеві гарантії 8880 11,376.3 10,474.4 92.1 11,376.3 10,474.4 92.1
за позичальників, що отримали кредити під місцеві 
гарантії 8881 38,173.6 10,474.4 27.4 38,173.6 10,474.4 27.4
Повернення коштів, наданих для виконання гарантійних 
зобов'язань за позичальників, що отримали кредити під 
місцеві гарантії 8882 -26,797.3 -26,797.3

Всього видатків 12,752,874.0 11,416,212.2 9,478,375.2 83.03 74.32 3,273,582.3 2,342,204.1 71.5 14,689,794.5 11,820,579.3 80.5


