
 

Найменування  доходів коди

Затверджено на 

2019рік (грн.)

 за січень -

березень

Фактично 

виконано за 

січень - 

березень 2019 

рік (грн.)

 + / -           

фактично до 

плану (грн.)

% виконан-

ня плану 

(%)

Податок на прибуток 

підприємств 11020000 -- 67740 +67740 --

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 11020202 -- 67740 +67740 --

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 13030100 -- 5144 +5144 --
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 14021900 1776 -- -1776 --
Акцизний податок з ввезення на митну 

територію Україні підакцизних товарів 

(продукції) 14031900 7716 -- -7716 --

Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 14040000 402750 459780 +57030 114,2

Плата за майно 18010000 1903220 2157983 +254763 113,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 18010100 10018 11537 +1519 115,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 18010200 12645 179 -12466 1,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 18010300 34099 38 -34061 0,1
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 18010400 631800 574368 -57432 90,9

Земельний податок з юридичних осіб

18010500 805206 905904 +100698 112,5

Орендна плата з юридичних осіб
18010600 280017 544726 +264709 194,5

Земельний податок з фізичних осіб

18010700 5625 550 -5075 9,8

Звіт про виконання доходної частини  селищного бюджету за
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Орендна плата з фізичних осіб

18010900 123810 120681 -3129 97,5

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000 -- -- -- --

Єдиний податок 

18050000 1349934 2243785 893851 166,2

Єдиний податок  з юридичних осіб

18050300 39948 49392 +9444 123,6

Єдиний податок  з фізичних осіб

18050400 1309986 1567074 +257088 119,6

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків
18050500 - 627319 +627319 --

Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів.

21050000 - 623283 +623283 -

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 21081500 - - - -

Плата за надання інших адміністративних 

послуг
22012500 - 3374 +3374 -

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень
22012600 - 8250 +8250 -

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних 

осіб,фізичних осіб- підроиємців та 

громадських формувань 22010300 - 4250 +4250 -

Надходження від орендної плати 

за користування цілисним 

майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності
22080400 131466 197711 +66245 150,4

Адміністративні штрафи та інші 

санкції 21081100 - 85 +85 --

Державне мито 22090000 - 532 +532 -



Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду  та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування 22090100 - 13 +13 -

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок ) та паспортів громадян України
22090400 - 519 +519 -

Інші надходження 24060300

488 +488 -

Разом доходів по загальному 

фонду без урахування 

субвенції
х 3796862 5772405 +1975543 152,0

Інші субвенції

41053900 4076884 4076884 -- 100,0

Разом по загальному фонду
Х 7873746 9849289 +1975543 125,1

Екологічний податок 19010000 6492343 5 848 223 -644120 90,1
Надходження від викидів забруднюючих 

речовин  в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами  забруднення 19010100 6469450 5 818 572 -650878 89,9
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об'єкти 19010200 14081 20 251 +6170 143,8
Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 19010300 8812 9 400 +588 106,7

Надходження коштів від 

відшкодування втрат 

сільськогосподарського і 

лісогосподарського 

виробництва   21110000 -- -- -- --

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності 24062100 -- 7195 +7195 --

Спеціальний фонд



Кошти від продажу земельних 

ділянок несільськогосподарського 

призначення до розмежування земель 

державної та комунальної власності 

(крім земельних ділянок 

несільськогосподарського 

призначення , що перебувають у 

державній власності, на яких 

розташовані об'єкти, які підлягають 

приватизації, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим)
33010101 -- -- -- --

Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої 

влади 50110000 -- - -- --

РАЗОМ х 6492343 5 855 418 -636925 90,2
Власні надходження бюджетних 

установ 25000000 -- -- -- --

Плата за послуги,що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 25010100 208630 203 603 -5027 97,6
Плата за оренду майна бюджетних 

установ 25010300 22440 28352 +5912 126,3

Надходження бюджетних установ 

від реалізації в установленому 

порядку майна (крім нерухомого 

майна) 25010400 -- -- -- --
Благодійні внески,гранти та 

дарунки 25020100 -- 6 910 +6910 --

Кошти, що отримують бюджетні 

установи від підприємств, організацій, 

фізичних осіб та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових 

заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб 

земельних ділянок та розміщених на 

них інших об'єктів нерухомого майна, 

що перебувають у приватній власності 

фізичних або юридичних осіб 25020200 14490 14490 -- 100,0

Всього доходів по 

спеціальному фонду х 6737903 6 108 773 -629130 90,7

Всього доходів х 14611649 15958062 +1346413 109,2

                Головний бухгалтер            _______________  Бардакова Н.В.


