
Додаток 1
до рішення № проект тридцять восьмоїї сесії 

Миколаївської сільської ради сьомого

 скликання від 08.08.2019 року

грн.

ККД Доходи

Загальний фонд
10000000 301,849.00 1,632,193.00 1,124,151.28 372.4 68.9

11000000 0.00 0.00 0.00 - -

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0.00 0.00 0.00 - -

11010100 - -

11010200 - -

11010400 - -

11010500 - -

11020000 0.00 0.00 0.00 - -

11020200 - -

13000000 0.00 1,398.00 1,604.71 - 114.8

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0.00 1,398.00 1,322.00 - 94.6

13010200 1,398.00 1,322.00 - 94.6

13030000 Рентна плата за користування надрами 0.00 0.00 282.71 0.0 -
13030100 Рентна плата за користування надрами місцевого значення 282.71 -
13030200 Рентна плата за користування надрами місцевого значення -
14000000 17,893.00 35,390.00 15,512.00 86.7 43.8

14040000 17,893.00 35,390.00 15,512.00 86.7 43.8

18000000 Місцеві податки 283,956.00 1,595,405.00 1,107,034.57 389.9 69.4
18010000 Податок на майно 204,325.00 977,144.00 800,383.30 391.7 81.9

18010100 - -

18010200 0.00 0.00 - -

18010300 0.00 0.00 - -

18010400 5,248.00 16,610.00 12,361.56 235.5 74.4

18010500 6,139.00 11,791.00 6,991.18 113.9 59.3
18010600 190,425.00 924,420.00 773,320.61 406.1 83.7
18010700 2,513.00 23,075.00 1,459.95 58.1 6.3
18010900 1,248.00 - 0.0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 6,250.00 - -
18050000 79,631.00 618,261.00 306,651.27 385.1 49.6
18050300 1,245.00 2,977.00 184.97 14.9 6.2
18050400 19,305.00 106,367.00 130,178.20 674.3 122.4

18050500 59,081.00 508,917.00 176,288.10 298.4 34.6

20000000 15,477.00 28,900.00 14,654.85 94.7 50.7
21000000 0.00 0.00 1,497.87 - -
21050000 - -
21080000 0.00 0.00 1,497.87 - -
21081100 1,497.87 - -

22000000 15,477.00 28,900.00 12,726.34 82.2 44.0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 340.00 0.00 244.80 72.0 -
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 340.00 244.80 72.0 -

22012600 - -

22080000 14,450.00 28,900.00 12,041.75 83.3 41.7

22080400 14,450.00 28,900.00 12,041.75 83.3 41.7

22090000 687.00 0.00 439.79 64.0 -

22090100 687.00 439.79 64.0 -

24000000 0.00 0.00 430.64 - -
24060000 0.00 0.00 430.64 - -
24060300 430.64 - -

24062100 0.00 - -

40000000 397,471.00 609,500.00 609,500.00 153.3 100.0

Виконання доходної частини бюджету Кровненської сільської ради
за І півріччя 2019 року

Надійшло за       
           1 

півріччя 2018 
року

Затверджено з 
урахуванням 

змін на 2019 рік

Надійшло за 1 
півріччя 2019 

року

Відсоток 
надходжень за 

1 півріччя 
2019 року до 1 
півріччя 2018 

року

Виконання до 
уточненого 

плану на рік (%)

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 з грошового забезпечення, 
грошових винагород та інших виплат, одержаних 
військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 
складу, що сплачуються податковими агентами 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

Податок на прибуток підприємств  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів

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

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  

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  
Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 
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  

Інші неподаткові надходження  
Інші надходження  

Інші надходження  

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 
та комунальної власності, які не надані у користування та не 
передані у власність, внаслідок їх самовільного зайняття, 
використання не за цільовим призначенням, зняття ґрунтового 
покриву (родючо

Офіційні трансферти  



ККД Доходи

Надійшло за       
           1 

півріччя 2018 
року

Затверджено з 
урахуванням 

змін на 2019 рік

Надійшло за 1 
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плану на рік (%)

41000000 397,471.00 609,500.00 609,500.00 153.3 100.0
41030000 0.00 0.00 0.00 - -

41033200 - -

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - -

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - -

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 0.00 0.00 0.00 - -

41040200 - -

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 397,471.00 609,500.00 609,500.00 153.3 100.0

41051200 - -

41051400 - -

41051500 - -

41052300 - -

41053000 - -

41053300 - -

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 397,471.00 609,500.00 609,500.00 153.3 100.0

41054100 - -

41054300 - -

                         Всього без урахування трансферт 317,326.00 1,661,093.00 1,138,806.13 358.9 68.6

Всього 714,797.00 2,270,593.00 1,748,306.13 244.6 77.0

Спеціальний фонд

10000000 11,882.00 26,600.00 13,640.23 114.8 51.3
19000000 11,882.00 26,600.00 13,640.23 114.8 51.3
19010000 11,882.00 26,600.00 13,640.23 114.8 51.3

19010100 5,757.00 14,700.00 10,265.23 178.3 69.8

19010200 - -

19010300 6,125.00 11,900.00 3,375.00 55.1 28.4

20000000 46,147.00 63,010.00 35,587.67 77.1 56.5
24000000 9,923.00 0.00 0.00 0.0 -
24060000 9,923.00 0.00 0.00 0.0 -

24062100 1,673.00 0.00 0.0 -

24170000 8,250.00

25000000 36,224.00 63,010.00 35,587.67 98.2 56.5

25010000 20,609.00 44,600.00 17,178.14 83.4 38.5

25010100 300.00 - 0.0

25010200 19,075.00 40,000.00 16,977.45 89.0 42.4

25010300 1,534.00 4,300.00 200.69 13.1 4.7

25010400 0.00 - -

25020000 15,615.00 18,410.00 18,409.53 117.9 -

25020100 15,615.00 18,410.00 18,409.53 117.9 -

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 119,653.00 30000.00 30000.00 25.1

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 119,653.00 30000.00 30000.00 25.1
50000000 0.00 102,000.00 102,000.00 - -

50110000 102,000.00 102,000.00 - -

                         Всього без урахування трансферт 58,029.00 191,610.00 151,227.90 260.6

Всього 177,682.00 221,610.00 181,227.90 102.0 81.8

Разом загальний та спеціальний фонд
                    Всього без урахування трансфертів 375,355.00 1,852,703.00 1,290,034.03 343.7 69.6

Всього 892,479.00 2,492,203.00 1,929,534.03 216.2 77.4

               Сільський голова С.Самотой

Від органів державного управління  
Субвенції  

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад

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

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами за рахунок 
відповідної субвенції з ДБ

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров'я  за рахунок коштів  медичної 
субвенції з державного бюджету 

Субвенція з місцевого бюджету  на  здійснення заходів щодо 
соціально - економічного  розвитку окремих територій за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів 
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного 
користування субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету  на  здійснення заходів щодо 
соціально - економічного  розвитку окремих територій за 
рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного 
бюджету, що утворився на кінець бюджетного року

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 
спрямованих на підвищення якості освіти за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

Податкові надходження  

Інші податки та збори 
Екологічний податок 

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення 

Надходження від викидів забруднюючих речовин беспосередньо 
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 

Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 
населеного пункту

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 (крім нерухомого 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  
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