
за 9 місяців 2016 року

тис.грн.

План на 9 

місяців
Факт % викон.

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 12239,20 15643,10 127,8

11020000 Податок на прибуток підприємств  2,0 35,3 1765,0

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 2,0 35,3 1765,0

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів0,0 2,8 0,0

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 0,0 0,2 0,0

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів5730,0 7881,8 137,6

18000000 Місцеві податки 7027,8 10529,8 149,8

18010000 Податок на майно 4850,7 7457,4 153,7

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості3,7 2,4 64,9

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості16,0 20,7 129,4

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості46,0 4,0 8,7

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості345,0 401,4 116,3

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1055,0 1464,1 138,8

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  2745,0 4805,5 175,1

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  125,0 164,8 131,8

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  515,0 554,9 107,7

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,0 25,0 0,0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,0 14,6 0,0
18030000 Туристичний збір 2,1 0,7 33,3

18050000 Єдиний податок  2175,0 3079,1 141,6

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав0,5 1,4 280,0

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,0 2,4 0,0

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів0,0 10,0 0,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 29,5 77,3 262,0

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань0,0 10,1 0,0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 29,5 43,3 146,8

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень0,0 23,8 0,0

22090000 Державне мито  81,8 50,9 62,2

24060000 Інші надходження  0,0 7,6 0,0

24062200 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 (родючо0,0 0,7 0,0
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 0,0 0,8 0,0

41020600 Стабілізаційна дотація 512,1 512,1 100,0

41030000 Субвенції  50517,5 50189,7 99,4

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн13401,4 13401,4 100,0

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери16768,9 16768,4 100,0

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 46,9 45,6 97,2

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам10006,6 10006,6 100,0

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам8683,7 8683,7 100,0

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій981,7 981,7 100,0

41035000 Інші субвенції 96,3 96,3 100,0

41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду36,0 36,0 100,0

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих495,9 170,0 34,3

25110,8 34243,5 136,4

76140,4 84945,3 111,6

10000000 Податкові надходження  7,5 12,7 169,3

20000000 Неподаткові надходження  2117,3 5985,8 282,7

24170000 Надходження коштів пайової участі 0,0 1,9 0,0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2109,8 5976,4 283,3

33010000 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогос 275,0 275,1 100,0

50000000 Цільові фонди 0,0 76,4 0,0

2399,8 6350,0 264,6

2399,8 6350,0 264,6

78540,2 91295,3 116,2
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ККД Доходи

Всього власних надходжень без урахування трансферт
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РАЗОМ НАДХОДЖЕНЬ



за 9 місяців 2016 року

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

11020000 Податок на прибуток підприємств  

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб
18030000 Туристичний збір 

18050000 Єдиний податок  

21010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

22090000 Державне мито  

24060000 Інші надходження  

24062200 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
31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

41020600 Стабілізаційна дотація

41030000 Субвенції  

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок психічн

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових тери

41031000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

41035000 Інші субвенції 

41035200 Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду

41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих

10000000 Податкові надходження  

20000000 Неподаткові надходження  

24170000 Надходження коштів пайової участі

25000000 Власні надходження бюджетних установ

33010000 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогос

50000000 Цільові фонди
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