
                                                                        Додаток  №1

до рішення двадцять сьомої сесії

  Миколаївської сільської ради 

восьмого скликання від 10.09.2018 року

                                    Доходи сільського бюджету за IІ півріччя 2018 року

           Загальний фонд

ККД Доходи
отг.Миколаївка

Факт % викон.

10000000 106,09

11000000
103,41

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 103,41

11010100 112,26

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення військовослужбовців 145,01

11010400 79,10

11010500 69,54

11020000 Податок на прибуток підприємств 0,00 91,80 0,00

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ  комунальної власності 0,00 91,80 0,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 738,48 29,86

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 75,78

13010200
75,78

13030000 Рентна плата за користування надрами 702,00 -603,52 -85,97

13030200 702,00 -603,52 -85,97

14000000 118,63

14040000
118,63

18000000 Місцеві податки 111,57
18010000 Податок на майно 118,06

18010100 102,79

18010200 0,00 0,00 0,00

18010300
0,00 0,00 0,00

18010400
102,42

18010500 114,35
18010600 132,99
18010700 50,68
18010900 90,82
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 150,02
18050000 104,02
18050300 77,06
18050400 185,12

18050500
95,38

20000000 177,96
21000000 85,00 255,00 300,00

 Уточн. план 
на період

Податкові надходження   9 861 822,74 10 462 462,25
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 
вартості  

6 629 284,74 6 855 468,38

6 629 284,74 6 855 376,58
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку у вигляді заробітної плати 3 781 653,34 4 245 262,00

550 000,00 797 545,46

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата 2 246 454,40 1 776 980,13

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування 51 177,00 35 588,99

2 473,00

1 771,00 1 342,00
Рентна плата за спец. використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 
спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування)

1 771,00 1 342,00

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 
місцевого значення
Внутрішні податки на товари та послуги   35 062,00 41 593,16
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 35 062,00 41 593,16

3 195 003,00 3 564 662,23
1 718 253,00 2 028 500,87

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 7 455,00 7 662,97

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

551 326,00 564 649,36

Земельний податок з юридичних осіб   138 480,00 158 346,43
Орендна плата з юридичних осіб   889 482,00 1 182 911,09
Земельний податок з фізичних осіб   23 524,00 11 922,34
Орендна плата з фізичних осіб   99 654,00 90 508,68

8 332,00 12 500,00
Єдиний податок   1 476 750,00 1 536 161,36
Єдиний податок з юридичних осіб  6 106,00 4 705,00
Єдиний податок з фізичних осіб  143 543,00 265 721,33

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

1 327 101,00 1 265 735,03

Неподаткові надходження   89 443,00 159 170,25
Доходи від власності та підприємницької діяльності  



21080000 85,00 255,00 300,00
21081100 85,00 255,00 300,00

22000000
178,69

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 178,20
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 110,05

22012600
195,73

22080000
287,99

22080400
287,99

22090000 80,86

22090100 80,86

22090400 0,00 0,00 0,00

24000000 962,76 962,76 0,00
24060000 962,76 962,76 0,00
24060300 962,76 962,76 0,00
40000000 111,67
41000000 111,67
41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 113,24

41033200
0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 100,00
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 100,00
41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 100,00

41040200 Дотація з місцевого бюджету (заклади медицини та освіти) 100,00
41050000 Субвенції з  місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 100,00
41051200 Субвенція з  місцевого бюджету на діток з особливими потребами 100,00
41051400 Субвенція з місцевого бюджету на "Нову Українську школу" 100,00
41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування 100,00
41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 100,00
Всього без урахування трансферт 106,74
Всього 108,81

Секретар сільської ради                                                                                    В.В.Непийвода

Інші надходження  
Адміністративні штрафи та інші санкції 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 
діяльності 

88 395,24 157 952,49

82 949,24 147 815,38
16 971,00 18 677,38

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

65 978,24 129 138,00

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

2 768,00 7 971,62

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

2 768,00 7 971,62

Державне мито   2 678,00 2 165,49
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у 
тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування   2 678,00 2 165,49

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 
(посвідок) та паспортів громадян України  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  
Інші надходження  
Офіційні трансферти   7 200 152,00 8 040 152,00
Від органів державного управління   7 200 152,00 8 040 152,00

6 345 500,00 7 185 500,00
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування 
інфраструктури ОТГ

840 000,00

4 412 300,00 4 412 300,00
1 933 200,00 1 933 200,00

742 560,00 742 560,00
742 560,00 742 560,00
112 092,00 112 092,00

11 280,00 11 280,00
56 615,00 56 615,00
24 998,00 24 998,00
19 199,00 19 199,00

9 951 265,74 10 621 632,50
17 151 417,74 18 661 784,50


