
Додаток 1

до рішення міської ради

                                    №

10000000 Податкові надходження 74211,881 74107,303

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

ринкової вартості

40957,143 40957,143

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 40948,270 40948,270

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

31297,685 31297,685

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

1322,522 1322,522

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

5541,245 5541,245

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування

2786,818 2786,818

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних 

виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що 

сплачується, перераховується згідно з Податковим кодексом 

України

0,000

11020000 Податок на прибуток підприємств  8,873 8,873

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

8,873 8,873

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 24,510 24,510

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)

21,066 21,066

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин загальнодержавного значення 

3,444 3,444

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  4772,907 4772,907

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)

657,346 657,346

14021900 Пальне 657,346 657,346

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

2814,787 2814,787

14031900 Пальне 2814,787 2814,787

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1300,774 1300,774

18000000 Місцеві податки 28352,743 28352,743

18010000 Податок на майно 18604,515 18604,515

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

28,070 28,070
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18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості

110,032 110,032

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

2421,794 2421,794

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості

988,054 988,054

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  795,602 795,602

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  4466,434 4466,434

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  7898,831 7898,831

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1838,103 1838,103

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,095 0,095

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 57,500 57,500

18050000 Єдиний податок  9748,228 9748,228

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 757,142 757,142

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 5308,303 5308,303

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків

3682,783 3682,783

19010000 Екологічний податок 104,578

20000000 Неподаткові надходження  4453,770 308,504

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  16,724 16,724

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

16,724

21080000 Інші надходження  15,654 15,654

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 15,654 15,654

22000000  Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційного та 

побічного продажу

225,479 225,479

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 204,699 204,699

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 17,503 17,503

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень

187,196 187,196

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  

9,640 9,640

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності

9,640 9,640

22090000 Державне мито  11,140 11,140

24000000 Інші неподаткові надходження 62,466 50,647

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 

населеного пункту

5,958

24060000 Надходження від продажу основного капіталу  50,647 50,647

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

5,861

24060300 Інші надходження  50,647 50,647
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24062200 Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 25000000 Власні надходження бюджетних установ 4133,447

30000000 Доходи від операцій з капіталом 1,963 1,963

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  1,963 1,963
31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  

1,963 1,963

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Разом доходів 78667,614 74417,770

40000000 Офіційні трансферти 86435,404 84239,404

41020100 Базова дотація 2592,000 2592,000

41030000 Субвенції 71895,800 71895,800

41031700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

будівництво нових, реконструкцію та капітальний ремонт 

існуючих спортивних п`ятдесятиметрових і 

двадцятип`ятиметрових басейнів

17000,000 17000,000

41033200 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

формування інфраструктури об`єднаних територіальних громад

4452,000 4452,000

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
34153,000 34153,000

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
11152,200 11152,200

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій

5138,600 5138,600

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 6025,500 6025,500

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

6025,500 6025,500

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 827,586 3726,104

41051000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 

у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

804,913 804,913

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

22,673 22,673

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

469,195 469,195

41052600 Субвенція з місцевого бюджету на фінансове забезпечення 

будівництва, реконструкції, ремонту і утримання автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у населених пунктах за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2016,049 2016,049

41054300 Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

413,274 413,274

Всього доходів 165103,018 158657,174

Заступнки міського голови з питань діяльності
виконавчих органів ради Світлана ЄВДОЩЕНКО
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104,578

4145,266

11,819

5,958

5,861
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Спеціаль-
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4133,447

0,000

0,000

4249,844

2196,000

2196,000

2196,0

6445,844

Світлана ЄВДОЩЕНКО


