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Податкові надходження 10000000 6,792,891.3 7,218,952.4 7,254,002.6 100.5 106.8 10,546.4 10,343.5 98.1 7,229,498.8 7,264,346.1 100.5
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 11000000 4,554,991.0 4,917,242.8 4,888,848.7 99.4 107.3 4,917,242.8 4,888,848.7 99.4
Податок  та збір на доходи фізичних осіб 11010000 4,470,779.3 4,839,051.9 4,811,461.0 99.4 107.6 4,839,051.9 4,811,461.0 99.4
Податок на прибуток підприємств 11020000 84,211.7 78,190.9 77,387.7 99.0 91.9 78,190.9 77,387.7 99.0
Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 13000000 206,418.8 214,432.3 226,709.4 105.7 109.8 214,432.3 226,709.4 105.7
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 13010000 152,141.1 159,623.8 168,592.0 105.6 110.8 159,623.8 168,592.0 105.6
Рентна плата за спеціальне використання води 13020000 9,951.2 9,425.0 9,559.2 101.4 96.1 9,425.0 9,559.2 101.4
Рентна плата за користування надрами 13030000 44,326.5 45,383.5 48,556.5 107.0 109.5 45,383.5 48,556.5 107.0
Плата за використання інших природних ресурсів 13070000 1.7 1.7
Внутрішні податки на товари та послуги 14000000 418,007.3 434,726.0 454,425.2 104.5 108.7 434,726.0 454,425.2 104.5
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) 14020000 48,385.1 56,211.1 61,314.3 109.1 126.7 56,211.1 61,314.3 109.1
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів(продукції) 14030000 199,064.6 206,716.7 214,295.5 103.7 107.7 206,716.7 214,295.5 103.7
Акцизний податок з реалізації суб"єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакційних товарів 14040000 170,557.6 171,798.2 178,815.4 104.1 104.8 171,798.2 178,815.4 104.1
Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих 
бюджетів 16000000 -7.3
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 16010000 -7.3
Місцеві податки 18000000 1,613,481.4 1,652,551.3 1,684,019.3 101.9 104.4 1,652,551.3 1,684,019.3 101.9
Податок на майно 18010000 771,546.3 767,062.8 796,580.9 103.8 103.2 767,062.8 796,580.9 103.8
Збір за місця для паркування транспортиних засобів 18020000 293.5 220.8 278.8 126.3 95.0 220.8 278.8 126.3
Туристичний збір 18030000 2,387.2 1,331.5 1,401.9 105.3 58.7 1,331.5 1,401.9 105.3
Збір за провадження деяких видів підприємницької 
діяльності, що справлявся до 1 сячня 2015 року 18040000 -0.6 0.2 -33.3 0.2
Єдиний податок 18050000 839,255.0 883,936.2 885,757.5 100.2 105.5 883,936.2 885,757.5 100.2
Інші податки та збори 19000000 0.1 10,546.4 10,343.5 98.1 10,546.4 10,343.5 98.1
Екологічний податок 19010000 10,534.8 10,343.4 98.2 10,534.8 10,343.4 98.2
Збір за забруднення навколишнього природного 
середовища 

19050000 11.6 0.1 0.9 11.6 0.1 0.9
Податки і збори, не віднесені до інших категорій, та 
кошти, що передаються (отримуються) відповідно до 
бюджетного законодавства 19090000 0.1
Неподаткові надходження 20000000 207,353.0 195,218.9 203,400.4 104.2 98.1 354,987.5 470,950.6 132.7 550,206.4 674,351.0 122.6
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000 67,273.5 67,664.2 69,322.5 102.5 103.0 2,027.9 9,756.8 481.1 69,692.1 79,079.3 113.5
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 30,448.8 34,746.4 30,611.9 88.1 100.5 34,746.4 30,611.9 88.1
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 21050000 31,664.5 29,249.7 33,981.2 116.2 107.3 29,249.7 33,981.2 116.2
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Інші надходження 21080000 5,160.2 3,668.1 4,729.4 128.9 91.7 3,668.1 4,729.4 128.9
Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва  21110000 2,027.9 9,756.8 481.1 2,027.9 9,756.8 481.1
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 22000000 128,494.9 114,147.0 115,886.7 101.5 90.2 114,147.0 115,886.7 101.5
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 97,301.9 83,212.2 84,215.8 101.2 86.6 83,212.2 84,215.8 101.2
Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном

22080000 28,681.1 28,858.9 29,037.4 100.6 101.2 28,858.9 29,037.4 100.6
Державне мито 22090000 2,048.2 1,665.3 2,127.9 127.8 103.9 1,665.3 2,127.9 127.8
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 463.7 410.6 505.6 123.1 109.0 410.6 505.6 123.1
Інші неподаткові надходження 24000000 11,584.6 13,407.7 18,191.2 135.7 157.0 23,561.0 25,539.1 108.4 36,968.7 43,730.3 118.3
Інші надходження 24060000 11,584.6 13,407.7 18,191.2 135.7 157.0 139.0 1,229.5 884.5 13,546.7 19,420.7 143.4
Доходи від операцій з кредитування та надання гарантій  24110000 8.9 38.9 437.1 8.9 38.9 437.1
Надходження коштів пайової участі у розвитку 
інфраструктури населеного пункту 24170000 23,413.1 24,270.7 103.7 23,413.1 24,270.7 103.7
Власні надходження бюджетних установ 25000000 329,398.6 435,654.7 132.3 329,398.6 435,654.7 132.3
Доходи від операцій з капіталом 30000000 198.5 16.5 122.3 741.2 61.6 68,412.0 74,697.2 109.2 68,428.5 74,819.5 109.3
Від Європейського Союзу, урядів іноземних держав, 
міжнародних організацій, донорських установ 42000000 8,575.8 2,193.3 25.6 8,575.8 2,193.3 25.6
Гранти (дарунки), що надійшли до бюджетів усіх рівнів 42020000 8,575.8 2,193.3 25.6 8,575.8 2,193.3 25.6

Цільові фонди 50000000 4,040.4 4,588.1 113.6 4,040.4 4,588.1 113.6

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 
Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 
місцевими органами виконавчої влади  50110000 4,040.4 4,588.1 113.6 4,040.4 4,588.1 113.6

Разом доходів 90010100 7,000,442.8 7,414,187.8 7,457,525.3 100.6 106.5 446,562.1 562,772.7 126.0 7,860,749.9 8,020,298.0 102.0
Офіційні трансферти 40000000 8,778,378.8 4,676,427.2 4,656,143.1 99.6 53.0 1,245,026.0 1,165,026.0 93.6 5,921,453.2 5,821,169.1 98.3

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 41020000 907,037.2 719,059.8 719,059.8 100.0 79.3 719,059.8 719,059.8 100.0
Базова дотація 41020100 320,803.9 417,243.1 417,243.1 100.0 130.1 417,243.1 417,243.1 100.0
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення переданих з державного 
бюджету видатків з утримання заклідів освіти та охорони 
здоров"я 41020200 577,415.3 301,816.7 301,816.7 100.0 52.3 301,816.7 301,816.7 100.0
Стабілізаційна дотація 41020600 8,818.0
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 41030000 7,871,341.6 3,957,367.4 3,937,083.3 99.5 50.0 1,245,026.0 1,165,026.0 93.6 5,202,393.4 5,102,109.3 98.1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію заходів, спрямованих на підвищення якості 
освіти 41030300 28,250.4
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
створення та ремонт існуючих спортивних комплексів 
при загальноосвітніх навчальних закладах усіх ступенів 41030400 5,012.9 56,000.0 48,501.8 86.6 967.5 56,000.0 48,501.8 86.6
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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 1,534.7 1,534.7 100.0 163.5 1,534.7 1,534.7 100.0
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 1,998,593.2Субвенція 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 811,638.9

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 144,035.0
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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 620.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
будівництво мультифункціональних майданчиків для 
занять ігровими видами спорту 41031600 5,785.5Субвенція 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 10,500.0
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 5,163.1 43.0 12,016.4 5,163.1 43.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення природоохоронних заходів на об'єктах 
комунальної власності 41032300 21,997.7Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
придбання медикаментів та виробів медичного 
призначення для забезпечення швидкої медичної 
допомоги 41032600 4,317.2

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих 
результатів" 41032700 20,000.0 19,595.2 98.0 80,000.0 100,000.0 19,595.2 19.6
Cубвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров"я 41033000 103,272.7 103,179.6 99.9 103,272.7 103,179.6 99.9

Субвенція з держаного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури обєднаних територіальних 
громад 41033200 169,491.3
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
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
відшкодування вартості лікарськиих засобів для 
лукування окремих захворювань 41033600 7,824.9
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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 604.5

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

41033800 1,071.6 3,753.1 3,587.6 95.6 334.8 3,753.1 3,587.6 95.6

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 41033900 2,561,399.4 2,919,791.3 2,919,791.3 100.0 114.0 2,919,791.3 2,919,791.3 100.0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 41034200 1,797,503.2 470,622.2 470,026.8 99.9 26.1 470,622.2 470,026.8 99.9
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 18,960.5 26,744.6 26,520.6 99.2 139.9 26,744.6 26,520.6 99.2
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій 41034500 71,941.0 59,011.9 59,011.9 100.0 82.0 59,011.9 59,011.9 100.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України 41034600 2,047.8 210.4 210.4 100.0 10.3 210.4 210.4 100.0
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 11,784.7 99.6 11,835.4 11,784.7 99.6
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими 
освітніми потребами 41035400 16,706.5 21,477.1 21,477.1 100.0 128.6 21,477.1 21,477.1 100.0

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 37,835.2
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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 38,679.4 99.8 38,766.7 38,679.4 99.8

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 20,417.4 24,398.3 24,386.3 100.0 119.4 24,398.3 24,386.3 100.0

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 11,902.0 1,956.8 1,956.8 100.0 16.4 1,956.8 1,956.8 100.0
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, 
селищних, міських голів 41037000 1,675.2 82,361.4 78,780.9 95.7 4702.8 82,361.4 78,780.9 95.7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" 41037200 36,258.7 58,064.4 57,665.1 99.3 159.0 58,064.4 57,665.1 99.3

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 1,165,026.0 100.0 1,165,026.0 1,165,026.0 100.0
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Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для 
забезпечення опорних закладів охорони здоров’я у 
госпітальних округах медичним обладнанням, а саме 
системами рентгенівськими діагностичними 
стаціонарними загального призначення (цифровими) та 
апаратами ультразвукової діагностики за рахунок коштів, 
виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною 
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-
CoV-2, та її наслідками 41037800 41,550.0 41,230.0 99.2 41,550.0 41,230.0 99.2

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 4,000.0 100.0 4,000.0 4,000.0 100.0
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 15,778,821.6 12,090,615.0 12,113,668.4 100.2 76.8 1,691,588.1 1,727,798.7 102.1 13,782,203.1 13,841,467.1 100.4

Видатки
Державне управління О100 1,091,751.8 1,317,533.5 1,268,154.9 96.3 116.2 13,913.9 11,804.8 84.8 1,331,447.4 1,279,959.7 96.1
Освіта 1000 5,721,179.2 6,442,159.4 6,208,768.5 96.4 108.5 486,516.8 498,981.3 102.6 6,928,676.2 6,707,749.8 96.8
Охорона здоров'я 2000 2,304,827.1 1,072,219.4 1,038,778.5 96.9 45.1 192,252.9 182,949.4 95.2 1,264,472.3 1,221,727.9 96.6
Соціальний захист та соціальне забезпечення 3000 3,603,648.4 625,686.2 607,032.2 97.0 16.8 77,661.0 87,265.2 112.4 703,347.2 694,297.4 98.7
Культура і мистецтво 4000 371,318.3 406,590.1 388,592.7 95.6 104.7 19,975.5 19,367.0 97.0 426,565.6 407,959.7 95.6
Фізична культура і спорт 5000 174,805.7 185,062.8 178,634.7 96.5 102.2 20,002.6 22,184.8 110.9 205,065.4 200,819.5 97.9
Житлово-комунальне господарство 6000 528,822.6 575,365.8 550,549.4 95.7 104.1 71,921.4 71,298.1 99.1 647,287.2 621,847.5 96.1
Економічна діяльність, в т.ч.: 7000 368,826.2 393,539.7 378,678.3 96.2 102.7 2,399,067.1 2,169,464.6 90.4 2,792,606.8 2,548,142.9 91.2
Сільське, лісове, рибне господарство та мисливство 7100 12,536.3 9,790.3 7,897.6 4593.6 857.3 6,429.4 3,316.8 51.6 16,219.7 11,214.4 69.1
Газове господарство 7200
Будівництво та регіональний розвиток 7300 7,248.1 7,834.2 7,550.1 96.4 104.2 713,802.2 630,874.9 88.4 721,636.4 638,425.0 88.5
Транспорт та транспортна інфраструктура, дорожнє 
господарство 7400 317,989.8 342,273.4 329,822.9 96.4 103.7 1,577,434.9 1,445,698.6 91.6 1,919,708.3 1,775,521.5 92.5
Зв'язок, телекомунікації та інформатика 7500 432.6 1,019.3 1,009.9 99.1 233.4 1,119.5 1,002.7 89.6 2,138.8 2,012.6 94.1
Інші програми та заходи, пов'язані з економічною 
діяльністю 7600 30,619.4 32,622.5 32,397.8 99.3 105.8 91,705.3 86,364.3 94.2 124,327.8 118,762.1 95.5
Союзу, урядів іноземних держав, міжнародних 
організацій, донорських установ 7700 8,575.8 2,207.3 25.7 8,575.8 2,207.3 25.7
Інша діяльність, в т.ч.: 8000 38,110.3 73,911.7 45,089.6 61.0 118.3 34,312.1 24,968.9 72.8 108,223.8 70,058.5 64.7
Захист населення і територій від надзвичайних ситуацій 
техногенного та природного характеру 8100 16,941.7 23,723.3 22,017.5 92.8 130.0 1,757.9 3,295.1 187.4 25,481.2 25,312.6 99.3

Громадський порядок та безпека 8200 8,493.6 10,051.8 10,028.7 99.8 118.1 1,274.3 1,253.3 98.4 11,326.1 11,282.0 99.6

Охорона навколишнього природного середовища 8300 3,262.2 3,631.1 3,575.2 98.5 109.6 31,279.9 20,420.5 65.3 34,911.0 23,995.7 68.7
Засоби масової інформації 8400 4,753.3 5,252.8 5,164.0 98.3 108.6 5,252.8 5,164.0 98.3
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Обслуговування місцевого боргу 8600 4,659.5 4,305.0 4,304.2 100.0 92.4 4,305.0 4,304.2 100.0

Резервний фонд 8700 26,947.7 26,947.7

Разом видатків   900201 14,203,289.6 11,092,068.6 10,664,278.8 96.1 75.1 3,315,623.3 3,088,284.1 93.1 14,407,691.9 13,752,562.9 95.5

Реверсна дотація 9110 126,679.3 166,265.6 166,265.6 100.0 131.2 166,265.6 166,265.6 100.0
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 
виконання програм соціально-економічного розвитку 
регіонів 9800 30,562.3 50,103.7 49,225.8 98.2 161.1 7,164.4 7,113.7 99.3 57,268.1 56,339.5 98.4

Всього видатків 900202 14,360,531.2 11,308,437.9 10,879,770.2 96.2 75.8 3,322,787.7 3,095,397.8 93.2 14,631,225.6 13,975,168.0 95.5
Кредитування 8800 20,648.5 4,988.0 24.2 11,717.0 10,009.0 85.4 32,365.5 14,997.0 46.3

Пільгові довгострокові кредити молодим сім'ям та 
одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла та їх повернення 8820 2,974.1 2,805.5 2,488.0 88.68 83.66 340.7 -350.9 -103.0 3,146.2 2,137.1 67.9

Надання пільгових довгострокових кредитів молодим 
сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла 8821 2,974.1 2,805.5 2,488.0 88.68 83.66 1,044.3 484.2 46.4 3,849.8 2,972.2 77.2
Повернення пільгових довгострокових кредитів, наданих 
молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на 
будівництво/придбання житла 8822 -703.6 -835.1 118.7 -703.6 -835.1 118.7
Довгострокові кредити індивідуальним забудовникам 
житла на селі та їх повернення 8830 4,341.0 2,500.0 2,500.0 100.0 57.59 -114.5 2,500.0 2,385.5 95.4
Надання довгострокових кредитів індивідуальним 
забудовникам житла на селі 8831 4,341.0 2,500.0 2,500.0 100.0 57.59 330.7 300.0 90.7 2,830.7 2,800.0 98.9

Повернення довгострокових кредитів, наданих 
індивідуальним забудовникам житла на селі 8832 -330.7 -414.5 125.3 -330.7 -414.5 125.3

Бюджетні позички субєктам господарювання та їх 
повернення 8860 15,343.0 15,343.0 100.0 15,343.0 15,343.0 100.0

Надання бюджетних позичок субєктам господарювання 8861 15,943.0 15,943.0 100.0 15,943.0 15,943.0 100.0
Повернення бюджетних позичок, наданих субєктам 
господакрювання 8862 -600.0 -600.0 100.0 -600.0 -600.0 100.0
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 14,360,531.2 11,329,086.4 10,884,758.2 96.08 75.80 3,334,504.7 3,105,406.8 93.1 14,663,591.1 13,990,165.0 95.4


