
            Спеціальний фонд

ККД Доходи

10000000
19000000
19010000

19010100

19010200

19010300

20000000
24000000
24060000

24062100

25000000

25010000

25010100

25010200

25010300

25010400

25020000
25020100
50000000

50110000

   Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

Податкові надходження  
Інші податки та збори 
Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
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 
Неподаткові надходження  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 
Власні надходження бюджетних установ  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  
Благодійні внески, гранти та дарунки 
Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади  



Всього без урахування трансферт

Всього

Секретар сільської ради 
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ККД Доходи
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24060000

24062100

25000000

25010000

25010100

25010200

25010300

25010400

25020000
25020100
50000000

50110000

   Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

Податкові надходження  
Інші податки та збори 
Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
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 
Неподаткові надходження  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 
Власні надходження бюджетних установ  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  
Благодійні внески, гранти та дарунки 
Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади  

Додаток № 2

 до рішення тридцять сьомої сесії

Миколаївської сільської ради

сьомого скликання від 15.07.2019 року

            Спеціальний фонд

отг.Миколаївка

325,539.00
325,539.00
325,539.00

321,000.00

669.00

3,870.00
302,639.50

0.00
0.00

0.00
302,639.50

302,639.50

1,411.50

299,494.00

1,734.00

0.00
0.00
0.00
0.00

0.00

   Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

 Уточнений  
план                     
на 1 півріччя        

 2019 року



Всього без урахування трансферт

Всього

Секретар сільської ради 

628,178.50

628,178.50

В.Непийвода
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   Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

Податкові надходження  
Інші податки та збори 
Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
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 
Неподаткові надходження  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 
Власні надходження бюджетних установ  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  
Благодійні внески, гранти та дарунки 
Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади  

Додаток № 2

 до рішення тридцять сьомої сесії

Миколаївської сільської ради

сьомого скликання від 15.07.2019 року

            Спеціальний фонд

отг.Миколаївка

Факт

429,138.96
429,138.96
429,138.96

424,462.66

628.32

4,047.98
391,216.68

592.78
592.78

592.78
390,623.90

325,800.61

3,061.15

322,396.62

0.00

342.84
64,823.29
64,823.29
12,415.45

12,415.45

Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року



Всього без урахування трансферт

Всього

Секретар сільської ради 

832,771.09

832,771.09
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   Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

Податкові надходження  
Інші податки та збори 
Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
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 
Неподаткові надходження  
Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 
охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 
іншої діяльності 
Власні надходження бюджетних установ  
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю 

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 

Плата за оренду майна бюджетних установ  
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку 
майна  
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  
Благодійні внески, гранти та дарунки 
Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 
влади  

Додаток № 2

сьомого скликання від 15.07.2019 року

отг.Миколаївка

131.82%
131.82%
131.82%

132.23%

93.92%

104.60%
129.27%

0.00%
0.00%

0.00%
129.07%

107.65%

216.87%

107.65%

0.00%

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%

0.00%

Доходи  бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади  за I півріччя 
2019 року

% 
виконання



Всього без урахування трансферт

Всього

Секретар сільської ради 

132.57%

132.57%
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