
Додаток №1
до рішення виконавчого комітету
Миколаївської сільської ради 
від 18. 11. 2019р. № 151

     Доходи сільського бюджету   Миколаївської сільської ради на 2020 рік

(грн.)

Код Найменування згідно з Класифікацією доходів бюджету Усього

Спеціальний фонд

Усього

10000000 Податкові надходження 

11000000

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11010100

11010200

11010400

11010500

13000000

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13010200

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 0,00

13030200
0,00 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги

14040000

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно

18010100

18010200

0,00 0,00

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 0,00 0,00
18050000 Єдиний податок

Загальний 
фонд у тому числі 

бюджет 
розвитку

36 519 386,00 36 519 386,00

Податки на доходи,податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 26 864 427,00 26 864 427,00

26 864 427,00 26 864 427,00

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

14 543 000,00 14 543 000,00

Податок на   доходи   фізичних  осіб  з   грошового   
забезпечення,  грошових    винагород   та    інших   виплат,  
одержаних   військовослужбовцями    та  особами   рядового та  
начальницького складу,  що сплачується податковими агентами у 
вигляді заробітної плати     

7 373 298,00 7 373 298,00

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

4 908 464,00 4 908 464,00

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 
особами за результатами річного декларування 39 665,00 39 665,00

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів 8 498,00 8 498,00

8 498,00 8 498,00

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів(крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 8 498,00 8 498,00

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 
копалин місцевого значення

127 690,00 127 690,00

Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 127 690,00 127 690,00

9 518 771,00 9 518 771,00

5 308 765,00 5 308 765,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
житлової нерухомості 3 201,00 3 201,00

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 14 000,00 14 000,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об'єктів 
нежитлової нерухомості 689 747,00 689 747,00

229 291,00 229 291,00

3 983 464,00 3 983 464,00

170 025,00 170 025,00

219 037,00 219 037,00

4 210 006,00 4 210 006,00



18050300 Єдиний податок з юридичних осіб

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб

18050500

19000000 Інші податки та збори
19010000 Екологічний податок

19010100

19010200

669,00 669,00

19010300

20000000 Неподаткові надходження

21000000 Доходи від власності

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів

22000000

22010000 Плата за надання  адміністративних послуг

22012500 Плата за надання інших  адміністративних послуг

22012600

22080000

22080402

22090000 Державне мито 800,00 800,00

22090100

800,00 800,00

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

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 

41051200 0,00

41051500 0,00

41053300 0,00

41040000 Дотації 0,00

17 777,00 17 777,00

597 412,00 597 412,00

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний)рік, дорівнює або перевищує 75 
відсотків 3 594 817,00 3 594 817,00

876 274,00 876 274,00

876 274,00 876 274,00

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря стаціонарними джерелами забруднення 856 700,00 856 700,00

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 18 905,00 18 905,00

1 311 574,00 354 150,00 957 424,00

191 200,00 191 200,00

191 200,00 191 200,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності 162 950,00 162 950,00

120 000,00 120 000,00

40 000,00 40 000,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень 80 000,00 80 000,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим  державним майном 42 150,00 42 150,00

Надходження від орендної плати за користування  цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності(об'єднаної територіальної громади) 42 150,00 42 150,00

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

957 424,00 957 424,00

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством                                   957 424,00 957 424,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 
їх основною діяльністю 4 906,00 4 906,00

Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) 
діяльності 945 571,00 945 571,00

6 947,00 6 947,00

11 833 500,00 11 833 500,00

11 833 500,00 11 833 500,00

11 833 500,00 11 833 500,00

10 806 600,00 10 806 600,00

1 026 900,00 1 026 900,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  на 
надання державної підтримки особам з особливими освітними 
потребами

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків 
у сфері охорони здоров'я на забезпечення лікування хворих на 
цукровий та нецукровий діабет за рахунок коштів медичної 
субвенції з державного бюджету

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



41040200

0,00

Всього  (без урахування трансфертів)
Всього 

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

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

38 707 234,00 36 873 536,00 1 833 698,00
50 540 734,00 48 707 036,00 1 833 698,00


