
Найменування  видатків коди

Затверджено на 

2016 рік (грн.)

січень-грудень

Фактично 

виконано за 

січень - 

грудень2016 рік 

(грн.)

 + / -           

фактично до 

плану (грн.)

% виконан-

ня плану 

(%)

Податок на прибуток 

підприємств 11020000 35176 35177 +1 100,0

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності

11020202 35176 35177 +1 100,0

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини ,заготовленої в порядку 

рубок головного користування)
13010200 140 141 +1 100,0

Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 14040000 1186964 1277133 +90169 107,6

Плата за майно 18010000 6626643 7382067 +755424 111,4
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 18010100 22447 24631 +2184 109,7

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів житлової 

нерухомості 18010200 28200 31097 +2897 110,3
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 18010300 37422 41970 +4548 112,2
Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об'єктів 

нежитлової нерухомості 18010400 1299023 1565522 +266499 120,5

Земельний податок з юридичних осіб

18010500 3101544 3457427 +355883 111,5

Орендна плата з юридичних осіб

18010600 1547529 1647571 +100042 106,5

Звіт про виконання доходної частини  селищного бюджету за

січень-грудень   2016 року по Комсомольській селищній раді

Загальний фонд

Додаток №1



Земельний податок з фізичних осіб

18010700 31988 32698 +710 102,2

Орендна плата з фізичних осіб

18010900 523073 545734 +22661 104,3

Транспортний податок з фізичних осіб

18011000 35417 35417 -- 100,0
Збір за провадження торговельної 

діяльності (ресторанне 

господарство),сплачений фізичними 

особами особами,що справлявся до 1 січня 

2015 року. 18040600 -- -120 -120 --

Єдиний податок 

18050000 4815999 5244875 +428876 108,9

Єдиний податок  з юридичних осіб

18050300 322672 342658 +19986 106,2

Єдиний податок  з фізичних осіб

18050400 3218238 3439888 +221650 106,9

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків
18050500 1275089 1462329 +187240 114,7

Інші надходження 21080000 493 493 -- 100,0

Адміністративні штрафи та інші санкції

21081100 493 493 -- 100,0

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, паї) 

господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є 

державна або комунальна 

власність 21010000 -- -1366 -1366 --



Частина чистого прибутку (доходу) 

комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету 21010302 -- -1366 -1366 --

Плата за розміщення тимчасово вільних 

коштів місцевих бюджетів.

21050000 8347806 9932224 +1584418 118,9

Плата за надання інших адміністративних 

послуг
22012500 7136 8011 +875 112,3

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень
22012600 33234 39114 +5880 117,7

Плата за скорочення термінів надання 

послуг у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень і 

державної реєстрації юридичних осіб -

підприємців та громадських формувань,а 

також плата за надання інших платних 

послуг,повязаних з такою державною 

реєстрацією 22012900 839 839 -- 100,0
Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних 

осіб,фізичних осіб- підроиємців та 

громадських формувань 22010300 1640 3970 +2330 242,1

Надходження від орендної плати 

за користування цілисним 

майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності
22080400 633562 680878 +47316 107,5

Державне мито 22090000 14115 14271 +156 101,1
Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду  та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування 22090100 108 109 +1 100,0

Державне мито, пов'язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок ) та паспортів громадян України
22090400 14007 14162 +155 101,1

Інші надходження 24060300

-- 4026 +4026 --
Кошти від реалізації безхазяйного 

майна,знахідок,сподкового 

майна,майна ,одержаного 

територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування,а також 

валютні цінності і грошові 

кошти,власники яких невідомі

31010200

1000 1000 -- 100,0



Разом доходів по загальному 

фонду без урахування 

субвенції
х 21704747 24622733 +2917986 113,4

Інші субвенції

41035000 7172443 6833225 -339218 95,3

Разом по загальному фонду

Х 28877190 31455958 +2578768 108,9

Екологічний податок 19010000 10037500 17 037 440 +6999940 169,7
Надходження від викидів забруднюючих 

речовин  в атмосферне повітря 

стаціонарними джерелами  забруднення 19010100 10000000 16 958 882 +6958882 169,6
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об'єкти 19010200 37500 55 977 +18477 149,3
Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об'єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 19010300 -- 22 581 +22581 --

Збір за забруднення 

навколишнього природного 

середовища 19050000 -- -36 -36 --

Інші збори за забруднення навколишнього 

природного середовища до Фонду охорони 

навколишнього природного середовища
19050200 -- -36 -36 --

Інші надходження 24060000 -- 1140 +1140 --

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності
24062100 -- 1140 +1140 --

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 712049 989 561 +277512 138,9

Спеціальний фонд



Цільові фонди, утворені 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої 

влади 50110000 -- 92 018 +92018 --

Інші субвенції 41035003 74675 74 675 -- 100,0

РАЗОМ х 10824224 18 194 798 +7370574 168,1
Власні надходження бюджетних 

установ 25000000 753515 883 382 +129867 117,2

Плата за послуги,що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 25010100 489747 617 493 +127746 126,1
Плата за оренду майна бюджетних 

установ 25010300 64957 59 901 -5056 92,2
Благодійні внески,гранти та 

дарунки 25020100 132973 131 306 -1667 98,7

Кошти,що отримують бюджетні 

установи від 

підприємств,організацій,фізичних 

осіб та від інших бюджетних 

установ для виконання цільових 

заходів. 25020200 65838 74682 +8844 113,4

Всього доходів по 

спеціальному фонду х 11577739 19 078 180 +7500441 164,8

Всього доходів х 40454929 50 534 138 +10079209 124,9

                Головний бухгалтер            _______________  Бардакова Н.В.


