
 Додаток 1
до рішення  виконавчого комітету

Миколаївської сільської ради 

грн.

ККД Доходи

Загальний фонд
10000000 125,1 109,0
11000000 135,3 109,1
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 135,3 109,1

11010100 109,7 103,2

11010200 332,5 119,0

11010400 85,1 105,1

11010500 44,7 118,5

11020000 91,80 0,00 840,00 915,0 -

11020200 91,80 0,00 840,00 915,0 -

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 53,0 204,0
13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 25,6 102,6

13010200 25,6 102,6

13030000 Рентна плата за користування надрами -603,52 0,00 -621,6 -

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 572,71 - -

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення -603,52 0,00 -526,7 -
14000000 112,5 115,3

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 112,5 115,3

18000000 Місцеві податки 102,7 108,7
18010000 Податок на майно 106,7 104,3

18010100 32,5 106,7

18010200 52,40 0,00 219,25 - -

18010300 494,00 -

18010400 111,0 105,0

18010500 72,9 101,1
18010600 110,9 103,3
18010700 106,1 108,8
18010900 93,6 109,0
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25,0 100,0
18050000 98,7 114,0
18050300 116,7 116,5
18050400 150,1 152,8

18050500 92,4 108,6

20000000 144,3 149,7
21000000 Доходи від власності 608,18 136,43

21050000 608,2 136,4

21080000 611,99 0,00 -
21081100 611,99 0,00 682,38 111,5 -

21081500 0,00 0,00 - -

22000000 65,9 140,1
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 68,9 143,3
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 113,4 116,5

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 60,9 155,1

22080000 39,3 100,0

22080402 39,3 100,0

22090000 520,00 604,90 23,6 116,3

22090100 520,00 604,90 23,6 116,3

22130000 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини) 351,31 0,00 0,00 0,0 -

24000000 0,00 -
24060000 0,00 -
24060300 962,76 0,00 42,50 4,4 -

24062200 493,74 0,00 -

40000000 94,8 99,7
41000000 94,8 99,7
41030000 94,3 100,0

 від  28.01.2020 року  № 

Виконання дохідної частини бюджету Миколаївської сільської об'єднаної територіальної громади
за  2019 рік

Надійшло за       
           2018 рік

Затверджено з 
урахуванням 

змін на 2019 рік

Надійшло за  
2019 рік

Відсоток 
надходжень   
2019 року до  
2018 року, %

Виконання до 
уточненого 

плану на рік,  
%

Податкові надходження   26 501 842,57 30 407 745,00 33 156 184,15
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   18 228 986,41 22 600 104,00 24 656 788,03

18 228 894,61 22 600 104,00 24 655 948,03

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

9 145 912,83 9 725 650,00 10 032 506,05

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  

2 801 081,41 7 826 484,00 9 313 967,00

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

6 194 390,22 5 014 970,00 5 270 381,14

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

87 510,15 33 000,00 39 093,84

Податок на прибуток підприємств  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

14 241,48 3 700,00 7 549,31
14 845,00 3 700,00 3 798,00

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

14 845,00 3 700,00 3 798,00

3 751,31

3 178,60
Внутрішні податки на товари та послуги   94 539,16 92 300,00 106 385,90

94 539,16 92 300,00 106 385,90

8 164 075,52 7 711 641,00 8 385 460,91
4 084 047,91 4 178 221,00 4 357 038,87

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

9 202,97 2 806,00 2 994,80

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

1 085,50 13 963,55 2 826,6

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

620 486,72 656 000,00 688 655,28

Земельний податок з юридичних осіб   283 971,74 204 730,00 207 052,37
Орендна плата з юридичних осіб   2 735 435,76 2 937 378,00 3 034 340,54
Земельний податок з фізичних осіб   166 130,10 162 030,00 176 314,82
Орендна плата з фізичних осіб   242 682,72 208 533,00 227 248,26

25 000,00 6 250,00 6 250,00
Єдиний податок   4 080 027,61 3 533 420,00 4 028 422,04
Єдиний податок з юридичних осіб  14 772,70 14 800,00 17 238,50
Єдиний податок з фізичних осіб  440 489,55 432 720,00 661 154,95

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

3 624 765,36 3 085 900,00 3 350 028,59

Неподаткові надходження   344 068,01 331 835,00 496 609,63
42 890,40 191 200,00 260 849,05

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 
бюджетів 

42 890,40 191 200,00 260 849,05

Інші надходження   10 801,64 1 765,0
Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

10 119,26

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  299 109,12 140 635,00 196 965,08
270 441,43 130 000,00 186 244,18
41 113,43 40 000,00 46 614,18

229 328,00 90 000,00 139 630,00

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

25 754,20 10 115,00 10 116,00

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 
перебуває в комунальній власності (об'єднаної територіальної громади, району у місті, міста районного 
значення, села, селища чи їх об'єднань)

25 754,20 10 115,00 10 116,00

Державне мито   2 562,18
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 
оформлення документів на спадщину і дарування  

2 562,18

Інші неподаткові надходження   1 456,50 27 993,86 1 922,0
Інші надходження   1 456,50 27 993,86 1 922,0
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 (родючого шару ґрунту) без спеціального дозволу; 
відшкодування збитків за погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв'язку 
з тимчасовим невикористанням земельних ділянок

27 951,36 5 661,1

Офіційні трансферти   15 265 962,77 14 506 119,00 14 466 061,05
Від органів державного управління   15 265 962,77 14 506 119,00 14 466 061,05
Субвенції   13 294 764,60 12 537 800,00 12 537 800,00



ККД Доходи
Надійшло за       
           2018 рік

Затверджено з 
урахуванням 

змін на 2019 рік

Надійшло за  
2019 рік

Відсоток 
надходжень   
2019 року до  
2018 року, %

Виконання до 
уточненого 

плану на рік,  
%

41033200 76,9 100,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 107,0 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 82,2 100,0

41034500 0,00 0,00 0,0 -

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 61,4 100,0

41040200 61,4 100,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 382,1 95,5

41051200 84,9 70,5

41051400 102,8 100,0

41051500 0,00 - 100,0

41052300 0,00 - 97,7

41053000 - 81,1

41053300 255,0 100,0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 206,4 95,1

41054100 0,00 - 100,0

41054300 0,00 - 100,0

Всього без урахування трансферт 125,4 109,5

Всього 114,3 106,4

Спеціальний фонд
10000000 111,0 111,1
19000000 111,0 111,1
19010000 111,0 111,1

19010100 111,2 111,2

19010200 Надходження від викидів забруднюючих речовин беспосередньо у водні об'єкти 668,36 589,00 628,32 94,0 106,7

19010300 98,1 100,1

20000000 163,7 177,3
24000000 0,00 -
24060000 0,00 -

24062100 0,00 774,75 32,9 -

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 -
25000000 156,1 166,9

25010000 122,9 110,0

25010100 180,2 200,3

25010200 124,2 109,3

25010300 66,7 100,0

25010400 0,00 28,8 -

25020000 0,00 326,9 -
25020100 327,3 -

25020200 115,00 0,00 - -

30000000 0,00 369,0 -
33000000 0,00 369,0 -
33010000 0,00 369,0 -

33010100 369,0 -

40000000 0,00 - 99,2
41000000 0,00 - 99,2
41050000 0,00 - 99,2

41054000 - 99,2

50000000 0,00 0,00 - -

50110000 -

Всього без урахування трансферт 134,8 139,5

 Всього 174,3 127,7

Разом загальний та спеціальний фонд

 Всього без урахування трансфертів 125,9 110,8

Всього 116,3 107,3

Сільський голова Сергій САМОТОЙ

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

2 521 664,60 1 939 300,00 1 939 300,00

7 162 700,00 7 664 100,00 7 664 100,00

3 570 400,00 2 934 400,00 2 934 400,00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів, щодо соцально-
економічного розвитку

40 000,00

1 747 200,00 1 072 360,00 1 072 360,00

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

1 747 200,00 1 072 360,00 1 072 360,00

223 998,17 895 959,00 855 901,05

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

16 654,12 20 067,00 14 140,65

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

113 230,90 116 455,00 116 454,80

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

48 420,00 48 420,00

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

230 000,00 224 732,67

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

25 213,15 142 500,00 115 635,94

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

50 000,00 127 500,00 127 500,00

18 900,00 41 017,00 39 016,99

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

60 000,00 60 000,00

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

110 000,00 110 000,00

26 845 910,58 30 739 580,00 33 652 793,78

42 111 873,35 45 245 699,00 48 118 854,83

Податкові надходження   849 218,64 848 674,00 942 819,98
Інші податки та збори  849 218,64 848 674,00 942 819,98
Екологічний податок  849 218,64 848 674,00 942 819,98

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

840 298,14 840 000,00 934 095,70

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

8 252,14 8 085,00 8 095,96

Неподаткові надходження   655 502,43 605 279,00 1 073 375,62
Інші неподаткові надходження   5 095,53 51 124,75 1 003,3
Інші надходження   5 095,53 51 124,75 1 003,3

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 
природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

2 356,53

2 739,00 50 350,00 1 838,3

Власні надходження бюджетних установ   647 208,90 605 279,00 1 010 450,87

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

541 783,86 605 279,00 665 769,62

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю  3 137,00 2 823,00 5 653,70

Надходження бюджетних установ від додаткової господарської діяльності  527 335,90 598 988,00 654 889,07

Плата за оренду майна бюджетних установ   5 200,56 3 468,00 3 467,04

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна)  6 110,40 1 759,81

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   105 425,04 344 681,25
Благодійні внески, гранти та дарунки  105 310,04 344 681,25

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств,організацій та фізичних осіб для виконання 
цільових заходів

Доходи від операцій з капіталом   3 198,00 11 800,00
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  3 198,00 11 800,00
Кошти від продажу землі   3 198,00 11 800,00

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 
державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної 
Республіки Крим

3 198,00 11 800,00

Офіційні трансферти   599 000,00 594 000,00
Від органів державного управління   599 000,00 594 000,00
Субвенції   599 000,00 594 000,00

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я 
у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що 
утворився на початок бюджетного періоду

599 000,00 594 000,00

Цільові фонди   12 418,34

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

12 418,34

1 504 721,07 1 453 953,00 2 028 613,94
1 504 721,07 2 052 953,00 2 622 613,94

28 350 631,65 32 193 533,00 35 681 407,72

43 616 594,42 47 298 652,00 50 741 468,77



ККД Доходи
Надійшло за       
           2018 рік

Затверджено з 
урахуванням 

змін на 2019 рік

Надійшло за  
2019 рік

Відсоток 
надходжень   
2019 року до  
2018 року, %
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