
Додаток №1

до рішення № 06 сімнадцятої  сесії  

Миколаївської сільської ради

восьмого скликання від 22 грудня 2017 року

 "Про сільський бюджет на 2018 рік"

      Доходи сільського бюджету на 2018 рік

грн.

Код Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету Всього

Спеціальний фонд

Всього

10000000 Податкові надходження 

11000000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

13030000 Рентна плата за користування надрами 

13030200

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

14040000

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно

18010100

18010200

18010300

18010400

18010500 Земельний податок з юридичних осіб

18010600 Орендна плата з юридичних осіб

18010700 Земельний податок з фізичних осіб

18010900 Орендна плата з фізичних осіб

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб
18050000 Єдиний податок

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

Загальний 
фонд в т.ч.бюджет 

розвитку

17 892 985,00 17 354 964,00 538 021,00

Податки на доходи,податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

11 563 417,00 11 563 417,00

11 563 417,00 11 563 417,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

7 671 623,14 7 671 623,14

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

3 821 973,86 3 821 973,86

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування

69 820,00 69 820,00

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів

8 490,00 8 490,00

7 086,00 7 086,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування)

7 086,00 7 086,00

1 404,00 1 404,00

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення

1 404,00 1 404,00

89 947,00 89 947,00

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

89 947,00 89 947,00

5 693 110,00 5 693 110,00

2 594 018,00 2 594 018,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості

20 521,00 20 521,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової 
нерухомості

1 389,00 1 389,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об'єктів  
нежитлової нерухомості

1 701,00 1 701,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості

122 130,00 122 130,00

276 962,00 276 962,00

1 875 634,00 1 875 634,00

79 702,00 79 702,00

199 313,00 199 313,00

16 666,00 16 666,00
3 099 092,00 3 099 092,00

12 214,00 12 214,00

287 083,00 287 083,00



18050500

19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок

19010100

19010200 355,00 355,00

19010300

20000000 Неподаткові надходження

22000000

22010000 Плата за надання  адміністративних послуг

22012500 Плата за надання інших  адміністративних послуг

22012600

22080000

22080402

22090000 Державне мито

22090100

25000000 Власні надходження бюджетних установ

25010000

25010100

25010200

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

40000000 Офіційні трансферти

41000000 Від органів державного управління 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040200

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41053300

Всього  (без урахування трансфертів)
Всього 

Секретар сільської ради                                                                                                                    В.В.Непийвода

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 
податковий (звітний)рік, дорівнює або перевищує 75 відсотків

2 799 795,00 2 799 795,00

538 021,00 538 021,00

538 021,00 538 021,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення

530 654,00 530 654,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у 
водні об'єкти

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для 
цього місцях чи на об'єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини

7 012,00 7 012,00

633 735,00 207 088,00 426 647,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

207 088,00 207 088,00

185 108,00 185 108,00

36 418,00 36 418,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень

148 690,00 148 690,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим  державним майном

13 732,00 13 732,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності(об'єднаної територіальної громади)

13 732,00 13 732,00

8 248,00 8 248,00

Державне мито, що сплачується за місцем оформленням 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

8 248,00 8 248,00

426 647,00 426 647,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством                                   

426 647,00 426 647,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

2 823,00 2 823,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності

420 368,00 420 368,00

3 456,00 3 456,00

12 234 300,00 12 234 300,00

12 234 300,00 12 234 300,00

10 437 100,00 10 437 100,00

7 162 700,00 7 162 700,00

3 274 400,00 3 274 400,00

1 747 200,00 1 747 200,00

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 
 бюджету    видатків з утримання закладів освіти та охорони 
здоров'я за рахунок відповідної дотації з державного бюджету

1 747 200,00 1 747 200,00

50 000,00 50 000,00

Субвенція на утримання об'єктів спільного користування чи 
ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів користування 

50 000,00 50 000,00

18 526 720,00 17 562 052,00 964 668,00
30 761 020,00 29 796 352,00 964 668,00


