
Додаток 9

до рішення Київської міської ради «Про 

бюджет міста Києва на 2018 рік»

від                                        №                                                                             

Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

11010100*

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачуються податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

11010200*

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, грошових винагород та інших 

виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що 

сплачується податковими агентами

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

ДФС  

11010400*

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС  

11010500*

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

11010600*

Фіксований податок на доходи фізичних осіб від 

зайняття підприємницькою діяльністю, 

нарахований до 1 січня 2012 року 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

11010900*

Податок на доходи фізичних осіб із суми 

пенсійних виплат або щомісячного довічного 

грошового утримання, що оподатковуються 

відповідно до пункту 164.2.19 пункту 164.2 

статті 164 Податкового кодексу України

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

11020000*  Податок на прибуток підприємств 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13010200*

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

Головне управління ДФС у  

м. Києві

13010300*

Надходження сум реструктурованої 

заборгованості рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

13020100*

Рентна плата за спеціальне використання води 

(крім рентної плати за спеціальне використання 

води водних об'єктів місцевого значення) 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС  

13020200*
Рентна плата за спеціальне використання води 

водних об'єктів місцевого значення 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13020300*
Рентна плата за спеціальне використання води 

для потреб гідроенергетики  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13020400*

Надходження рентної плати за спеціальне 

використання води від підприємств житлово-

комунального господарства 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13020600*

Рентна плата за спеціальне використання води в 

частині використання поверхневих вод для 

потреб водного транспорту (крім стоянкових і 

службово-допоміжного флотів) 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13030100*

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

Органи, які забезпечують контроль за надходженнями податків і зборів до бюджету міста Києва
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Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд
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13030200*

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13030600*

Рентна плата за користування надрами в цілях, 

не пов'язаних з видобуванням корисних копалин 

 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

13070200*
Плата за спеціальне використання рибних та 

інших водних ресурсів 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

14040000*

Акцизний податок з реалізації суб'єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

16010000*
Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 

2011 року

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18010100*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18010200*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18010300*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18010400*

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів нежитлової 

нерухомості 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18010500* Земельний податок з юридичних осіб 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18010600* Орендна плата з юридичних осіб 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС, 

Департамент земельних 

ресурсів виконавчого органу 

Київради (КМДА)  

18010700* Земельний податок з фізичних осіб 
Головне управління ДФС у м. 

Києві

18010900* Орендна плата з фізичних осіб 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Департамент 

земельних ресурсів 

виконавчого органу Київради 

(КМДА)  

18011000* Транспортний податок з фізичних осіб 
Головне управління ДФС у м. 

Києві

18011100* Транспортний податок з юридичних осіб 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18020100*
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений юридичними особами 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС, 

Департамент транспортної 

інфраструктури виконавчого 

органу Київради (КМДА)  

18020200*
Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18030100*
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС, 

Управління туризму та 

промоцій виконавчого органу 

Київради (КМДА) 
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Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд
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18030200*
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Управління туризму та 

промоцій виконавчого органу 

Київради (КМДА) 

18040100*

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений фізичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18040200*

Збір за провадження торговельної діяльності 

(роздрібна торгівля), сплачений юридичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18040300*
Збір за здійснення торгівлі валютними 

цінностями, що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС  

18040600*

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений 

фізичними особами, що справлявся до 1 січня 

2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18040700*

Збір за провадження торговельної діяльності 

(оптова торгівля), сплачений юридичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18040800*

Збір за провадження торговельної діяльності 

(ресторанне господарство), сплачений 

юридичними особами, що справлявся до 1 січня 

2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18040900*

Збір за провадження торговельної діяльності із 

придбанням пільгового торгового патенту, що 

справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18041000*

Збір за провадження торговельної діяльності із 

придбанням короткотермінового торгового 

патенту, що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18041300*

Збір за провадження діяльності з надання 

платних послуг, сплачений фізичними особами, 

що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

18041400*

Збір за провадження діяльності з надання 

платних послуг, сплачений юридичними 

особами, що справлявся до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС  

18041500*

Збір за впровадження торговельної діяльності 

нафтопрордуктами, скрапленим та стиснутим 

газом на стаціонарних, малогабарітних і 

пересувних автозаправочних станціях, заправних 

пунктах, що справлявся до 1 січня 2015 року 

Головне управління ДФС у м. Києві, Офіс 

великих платників податків ДФС 

18041700*

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

сплачений юридичними особами, що справлявся 

до 1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18041800*

Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, 

сплачений фізичними особами, що справлявся до 

1 січня 2015 року  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

18050300* Єдиний податок з юридичних осіб 
Головне управління ДФС у м. 

Києві

18050400* Єдиний податок з фізичних осіб 
Головне управління ДФС у м. 

Києві

18050500*

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків 

Головне управління ДФС у м. 

Києві
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Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
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19010100*

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС

19010200*
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

19010300*

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

ДФС  - Центральний офіс  з 

обслуговування великих 

платників 

19010400*

Екологічний податок, який справляється за 

утворення радіоактивних відходів (включаючи 

вже накопичені) та/або тимчасове зберігання 

радіоактивних відходів їх виробниками понад 

установлений особливими умовами ліцензій 

строк 

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

21010300*

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до бюджету  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС, 

Департамент комунальної 

власності м. Києва 

виконавчого органу Київради 

(КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за 

результатами ревізій та 

перевірок)

21010800*

Дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, 

паї) господарських товариств, у статутних 

капіталах яких є майно Автономної Республіки 

Крим, комунальна власність 

Головне управління ДФС у м. Києві (за 

актами перевірок), Департамент 

комунальної власності м. Києва 

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Північний офіс Держаудитслужби (за 

результатами ревізій та перевірок)

21050000*
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів 

місцевих бюджетів 

Департамент фінансів 

виконавчого органу Київради 

(КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за актами 

перевірок)

21080500* Інші надходження 

Головне управління ДФС у  

м. Києві (за актами 

перевірок), Північний офіс 

Держаудитслужби (за 

результатами ревізій та 

перевірок)

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 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

21081100* Адміністративні штрафи та інші санкції 

Головне управління ДФС у м. 

Києві,  Державна  виконавча  

служба України, відділ 

забезпечення роботи 

адміністративної комісії при 

виконавчому органі Київради 

(КМДА)
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Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

21110000*

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва 

Департамент земельних ресурсів 

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Департамент міського благоустрою 

виконавчого органу Київради (КМДА)

22010200*

Плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються Радою 

міністрів Автономної Республіки Крим, 

виконавчими органами місцевих рад і місцевими 

органами виконавчої влади 

Районні в м.Києві державні 

адміністрації

22010300*

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -

 підприємців 

Головне управління ДФС у м. 

Києві (за актами перевірок), 

районні в м.Києві державні 

адміністрації (відділи з 

питань державної реєстрації 

юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців) 

22010500*

Плата за ліцензії на виробництво спирту 

етилового, коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

22010600*

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту та 

оптової торгівлі спирту етилового, коньячного та 

плодового  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

22010900*

Плата за державну реєстрацію (крім 

реєстраційного збору за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб -

 підприємців) 

Головне управління ДФС у м. 

Києві (за актами перевірок), 

районні в м.Києві державні 

адміністрації (відділи з 

питань державної реєстрації 

юридичних осіб,

фізичних осіб – підприємців) 

22011000*

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами  

Головне управління ДФС у м. 

Києві

22011100*

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами  

Головне управління ДФС у м. 

Києві, Офіс великих 

платників податків ДФС 

22011800*
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується 

ліцензіатами за місцем здійснення діяльності

Центральні органи 

виконавчої влади, державні 

колегіальні органи, місцеві 

держадміністрації та органи 

місцевого самоврядування, 

які є відповідальними за 

надання адміністративних 

послуг та/або до сфери 

управління яких належать 

підприємства, установи і 

організації, що відповідно до 

закону мають повноваження з 

надання платних 

адміністративних послуг
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Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

22012500* Плата за надання адміністративних послуг

Центральні органи 

виконавчої влади, державні 

колегіальні органи, районні в 

м.Києві державні 

адміністрації (відділи з 

питань реєстрації місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб), які є 

відповідальними за надання 

адміністративних послуг 

та/або до сфери управління 

яких належать підприємства, 

установи і організації, що 

відповідно до закону мають 

повноваження з надання 

платних адміністративних 

послуг

22012600*
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

Департамент з питань 

реєстрації виконавчого 

органу Київради (КМДА)

22012900*

Плата за скорочення термінів надання послуг у 

сфері державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, а також 

плата за надання інших платних послуг, 

пов'язаних з такою державною реєстрацією 

Департамент з питань 

реєстрації виконавчого 

органу Київради (КМДА)

22080400*

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

Департамент комунальної 

власності м. Києва  

виконавчого органу Київради 

(КМДА), Головне управління 

ДФС у м. Києві  (за актами 

перевірок), Північний офіс 

Держаудитслужби(за 

результатами ревізій та 

перевірок)

22090100*

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

Головне управління ДФС у м. 

Києві (за актами перевірок), 

Державна  виконавча  служба

22090300*

Державне мито  за дії, пов'язані з одержанням 

патентів на об’кти права інтелектуальної 

власності, підтримання їх чимнності та 

передаванням прав їхніми власниками  

Державна служба 

інтелектуальної власності 

України

22090400*

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  

 Головне управління ДФС у 

м. Києві (за актами 

перевірок), Головне 

управління ДМС у місті 

Києві

24030000*

Надходження сум кредиторської та 

депонентської заборгованості підприємств, 

організацій та установ, щодо яких минув строк 

позовної давності 

Північний офіс 

Держаудитслужби (за 

результатами ревізій та 

перевірок)              

24060300* Інші надходження  
Головне управління ДФС у м. 

Києві

24061600*
Інші надходження до фондів охорони 

навколишнього природного середовища  

Департамент міського благоустрою 

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Головне управління ДФС у м. Києві (за 

актами перевірок) 
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Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд

1 2 3 4

24062100*

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

Департамент міського благоустрою 

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Головне управління ДФС у м. Києві (за 

актами перевірок) 

24110600*
Відсотки за користування позиками, які 

надавалися з місцевих бюджетів  

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА)

24110900*

Відсотки за користування довгостроковим 

кредитом, що надається з місцевих бюджетів 

молодим сім'ям та одиноким молодим 

громадянам на будівництво (реконструкцію) та 

придбання житла 

Департамент будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу 

Київради (КМДА)

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту

Департамент економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київради (КМДА)

25010100*
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за результатами 

ревізій та перевірок)

25010200*
Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за результатами 

ревізій та перевірок)

25010300* Плата за оренду майна бюджетних установ 

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Департамент 

комунальної власності м. Києва  

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Північний офіс Держаудитслужби(за 

результатами реалізації матеріалів ревізій 

та перевірок)

25010400*

Надходження бюджетних установ від реалізації в 

установленому порядку майна (крім нерухомого 

майна) 

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби(за результатами ревізій 

та перевірок)

25020100* Благодійні внески, гранти та дарунки

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за результатами 

ревізій та перевірок)

25020200*

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів 

Департаменти та управління виконавчого 

органу Київради (КМДА), Північний офіс 

Держаудитслужби (за результатами 

ревізій та перевірок)

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 

Головне управління ДФС у м. 

Києві

31020000*
Надходження коштів від Державного фонду 

дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 

Головне управління ДФС у м. 

Києві (за актами перевірки),   

Державна установа 

"Державне сховище 

дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння 

України"

31030000* 

Надходження від відчуження майна, яке 

належить Автономній Республіці Крим та майна, 

що знаходиться у комунальній власності 

Департамент комунальної власності м. 

Києва  виконавчого органу Київради 

(КМДА)

33010000* Надходження від продажу землі 
Департамент земельних ресурсів 

виконавчого органу Київради (КМДА)
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Найменування доходів згідно із бюджетною 

класифікацією
Загальний фонд Спеціальний фонд
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50110000* 

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади 

Структурні підрозділи виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)

50110002*
Кошти, що надходять відповідно до умов 

інвестиційних угод та аукціонів

Департамент економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київради (КМДА)

50110003*
Кошти від продажу загальної площі жилих 

будинків

Департамент будівництва та 

житлового забезпечення виконавчого 

органу Київради (КМДА)

50110004*

Кошти пайової участі (внеску) власників 

тимчасових споруд  торговельного, побутового, 

соціально-культурного чи іншого призначення 

для здійснення підприємницької діяльності, 

засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної 

мережі в утриманні об'єктів благоустрою

Департамент містобудування та 

архітектури виконавчого органу 

Київради (КМДА)

50110005*

Кошти від плати за право тимчасового 

використання місць (для розташування об’єктів 

зовнішньої реклами), які перебувають у 

комунальній власності територіальної громади 

м. Києва та від плати за розміщення реклами на 

транспорті комунальної власності

Управління з питань реклами  

виконавчого органу Київради (КМДА), 

Департамент транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 

Київради (КМДА)

50110007*
Кошти від сплати за місця паркування 

транспортних засобів

Департамент транспортної 

інфраструктури виконавчого органу 

Київради (КМДА)

50110009*

Кошти відновної вартості зелених насаджень, 

що підлягають видаленню на території міста 

Києва

 Управління екології та природних 

ресурсів виконавчого органу Київради 

(КМДА)

*

В. КличкоКиївський міський голова

Головне управління Державної казначейської служби України у м. Києві здійснює контроль бюджетних повноважень при 

зарахуванні надходжень та проведенні платежів за всіма кодами бюджетної класифікації
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