
                                                                        Додаток №1

                                                                              до рішення дев'ятнадцятої  сесії

                                                                          Миколаївської сільської ради 

                                                                                             восьмого скликання від 08.02.2018 року

                                    Доходи сільського бюджету за 2017 рік

                             Загальний фонд

ККД Доходи

отг.Миколаївка

10000000

11000000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200
13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00

13030200 0,00
14000000

14040000
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010100

18010200 500,00

18010300 315,00

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00

18040000 0,00

18040100 0,00

 Уточн. план 
на рік

Податкові надходження   16 219 068,00
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості   11 209 400,00

11 209 400,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7 458 803,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3 691 494,00
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 59 103,00

4 309,00

4 309,00
Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування) 4 309,00

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення
Внутрішні податки на товари та послуги   86 435,00
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 86 435,00

4 918 924,00
2 531 192,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 9 331,00
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 109 776,00
Земельний податок з юридичних осіб   267 361,00
Орендна плата з юридичних осіб   1 880 020,00
Земельний податок з фізичних осіб   65 523,00
Орендна плата з фізичних осіб   198 366,00

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 
1 січня 2015 року
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015р



18050000
18050300
18050400

18050500
20000000
21000000 0,00
21080000 0,00
21081100 0,00

22000000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22080000

22080400
22090000

22090100

22090400 0,00
24000000 0,00
24060000 0,00
24060300 0,00
40000000
41000000
41020000

41020200
41020600 Стабілізаційна дотація
41030000

41030300

41033200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034500
41035000

41035400
Всього без урахування трансферт
Всього

Єдиний податок   2 387 732,00
Єдиний податок з юридичних осіб  4 066,00
Єдиний податок з фізичних осіб  275 854,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 2 107 812,00
Неподаткові надходження   169 388,00
Доходи від власності та підприємницької діяльності  
Інші надходження  
Адміністративні штрафи та інші санкції 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності  169 388,00

156 435,00
28 415,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень 128 020,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном   5 705,00
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності  5 705,00
Державне мито   7 248,00
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   7 248,00
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  
Інші надходження  
Офіційні трансферти   13 181 208,00
Від органів державного управління   13 181 208,00
Дотації   2 479 200,00

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я 1 679 200,00

800 000,00
Субвенції   10 702 008,00
Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування   46 455,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад 1 221 800,00

5 394 824,00

3 311 400,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 582 000,00
Інші субвенції  121 500,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами 24 029,00

16 388 456,00
29 569 664,00
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ККД Доходи

10000000

11000000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200
13030000 Рентна плата за користування надрами

13030200
14000000

14040000
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010100

18010200

18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

18040000

18040100

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

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

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

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення
Внутрішні податки на товари та послуги  
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб  
Орендна плата з юридичних осіб  
Земельний податок з фізичних осіб  
Орендна плата з фізичних осіб  

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 
1 січня 2015 року
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015р

                                                                        Додаток №1

                                                                              до рішення дев'ятнадцятої  сесії

                                                                        Миколаївської сільської ради 

                                                                                             восьмого скликання від 08.02.2018 року

отг.Миколаївка

Факт

-508,89

-508,89

19 543 929,03

13 138 277,59
13 138 277,59

7 702 130,41

5 366 708,10

69 439,08

8 489,52

7 086,00

7 086,00
1 403,52

1 403,52
88 943,89

88 943,89
6 308 218,03
3 201 487,78

20 520,87

1 388,60

2 852,10

125 880,89
278 349,73

2 479 053,97
82 877,55

193 897,40
16 666,67



18050000
18050300
18050400

18050500
20000000
21000000
21080000
21081100

22000000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22080000

22080400
22090000

22090100

22090400
24000000
24060000
24060300
40000000
41000000
41020000

41020200
41020600 Стабілізаційна дотація
41030000

41030300

41033200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034500
41035000

41035400
Всього без урахування трансферт
Всього

Єдиний податок  
Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Неподаткові надходження  
Доходи від власності та підприємницької діяльності  
Інші надходження  
Адміністративні штрафи та інші санкції 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
Державне мито  
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  
Інші надходження  
Офіційні трансферти  
Від органів державного управління  
Дотації  

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я

Субвенції  
Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Інші субвенції 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

731,00
731,00
731,00

34,00

3 107 239,14
12 213,50

330 730,35

2 764 295,29
236 229,91

229 788,32
193 881,02

28 531,02

165 350,00

15 914,24

15 914,24
19 993,06

19 959,06

5 710,59
5 710,59
5 710,59

13 092 659,30
13 092 659,30

2 479 200,00

1 679 200,00
800 000,00

10 613 459,30

46 455,00

1 136 793,44

5 394 824,00

3 311 400,00

582 000,00
121 500,00

20 486,86
19 780 158,94
32 872 818,24
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                                                                                             восьмого скликання від 08.02.2018 року

                                    Доходи сільського бюджету за 2017 рік

                             Загальний фонд

ККД Доходи

10000000

11000000
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010400

11010500

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200
13030000 Рентна плата за користування надрами

13030200
14000000

14040000
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010100

18010200

18010300

18010400
18010500
18010600
18010700
18010900
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб

18040000

18040100

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

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

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

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення
Внутрішні податки на товари та послуги  
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб  
Орендна плата з юридичних осіб  
Земельний податок з фізичних осіб  
Орендна плата з фізичних осіб  

Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності, що справлявся до 
1 січня 2015 року
Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений 
фізичними особами, що справлявся до 1 січня 2015р

                                                                              до рішення дев'ятнадцятої  сесії

                                                                        Миколаївської сільської ради 

                                                                                             восьмого скликання від 08.02.2018 року

отг.Миколаївка

% викон.

120,50

117,21
117,21

103,26

145,38

117,49

197,02

164,45

164,45
0,00

0,00
102,90

102,90
128,24
126,48

219,92

277,72

905,43

114,67
104,11
131,86
126,49
97,75
0,00

0,00

0,00



18050000
18050300
18050400

18050500
20000000
21000000
21080000
21081100

22000000
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600

22080000

22080400
22090000

22090100

22090400
24000000
24060000
24060300
40000000
41000000
41020000

41020200
41020600 Стабілізаційна дотація
41030000

41030300

41033200

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034500
41035000

41035400
Всього без урахування трансферт
Всього

Єдиний податок  
Єдиний податок з юридичних осіб 
Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 
рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
Неподаткові надходження  
Доходи від власності та підприємницької діяльності  
Інші надходження  
Адміністративні штрафи та інші санкції 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном  
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 
Державне мито  
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  
Інші надходження  
Офіційні трансферти  
Від органів державного управління  
Дотації  

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 
охорони здоров`я

Субвенції  
Субвенція на утримання об`єктів спільного користування чи ліквідацію 
негативних наслідків діяльності об`єктів спільного користування  
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій
Інші субвенції 
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами

130,13
300,38
119,89

131,15
139,46

0,00
0,00
0,00

135,66
123,94
100,41

129,16

278,95

278,95
275,84

275,37

0,00
0,00
0,00
0,00

99,33
99,33

100,00

100,00
100,00
99,17

100,00

93,04

100,00

100,00

100,00
100,00

85,26
120,70
111,17


