
Продовження додатка 8

Додаток 8

до проєкту міського бюджету 

м. Чернігова на 2020 рік

Код
Найменування 

згідно з класифікацією доходів бюджету
Назва відповідального 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

21050000
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів

місцевих бюджетів 

Фінансове управління 

Чернігівської міської ради

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 

Деснянська та Новозаводська районні у місті

Чернігові ради, виконавчий комітет

Чернігівської міської ради, управління

державного архітектурно - будівельного

контролю Чернігівської міської ради

22010300

Адміністративний збір за проведення державної

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб -

підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

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

22080400

Надходження від орендної плати за

користування цілісним майновим комплексом та

іншим майном, що перебуває в комунальній

власності

Фонд комунального майна Чернігівської

міської ради

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку

інфраструктури населеного пункту

Управління архітектури та містобудування

Чернігіської міської ради

Управління адміністративних послуг

Чернігівської міської ради, управління

державного архітектурно - будівельного

контролю Чернігівської міської ради

Перелік структурних підрозділів та комунальних підприємств Чернігівської міської ради, за якими 

закріплено контроль за справлянням (стягненням) платежів до міського бюджету міста Чернігова в 

2020 році

_______25201100000_______

(код бюджету)

Управління земельних ресурсів Чернігівської

міської ради (у частині виконання договірних 

зобов’язань)



Продовження додатка 8

Код
Найменування 

згідно з класифікацією доходів бюджету
Назва відповідального 

24060300

Інші надходження (надходження коштів за право

тимчасового використання місць (для

розміщення рекламних засобів), які перебувають

у комунальній власності, пайової участі в

утриманні об"єкта благоустрою та відновної

вартості зелених насаджень)

Управління житлово-комунального

господарства Чернігівської міської ради (в

частині коштів за право тимчасового

використання місць (для розміщення

рекламних засобів), які перебувають у

комунальній власності, комунальне

підприємство "Паркування та ринок"

Чернігівської міської ради (в частині коштів

пайової участі в утриманні об’єкта

благоустрою), комунальне підприємство

"Зеленбуд" Чернігівської міської ради (в

частині надходжень відновної вартості

зелених насаджень)

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних

ділянках державної та комунальної власності, які

не надані у користування та не передані у

власність, внаслідок їх самовільного зайняття,

використання не за цільовим призначенням,

зняття ґрунтового покриву (родючого шару

ґрунту) без спеціального дозволу; відшкодування

збитків за погіршення якості ґрунтового покриву

тощо та за неодержання доходів у зв’язку з

тимчасовим невикористанням земельних ділянок

Управління земельних ресурсів Чернігівської

міської ради

25000000 Власні надходження бюджетних установ

Деснянська та Новозаводська районні у місті

Чернігові ради, управління Чернігівської

міської ради: освіти, культури, капітального

будівництва, фонд комунального майна

Чернігівської міської ради, інші бюджетні

установи та організації, які утримуються за

рахунок коштів міського бюджету 

31030000
Кошти від відчуження майна, що перебуває в

комунальній власності

Фонд комунального майна Чернігівської

міської ради

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок

несільськогосподарського призначення, що

перебувають у комунальній власності

Управління земельних ресурсів Чернігівської

міської ради

Н. ХОЛЬЧЕНКОВАСекретар міської ради


