
за 1 квартал 2018 року

тис.грн.

План на 1

квартал

2018 року

(з урах.змі

н)

Факт за 1

квартал

2018 року

+/- % викон.

Податок та збір на доходи фізичних осіб 6953.0 8039.6 1086.6 115.6

Внутрішні податки на товари та послуги  2430.0 2106.5 -323.5 86.7

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)450.0 399.4 -50.6 88.8

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 1550.0 1302.3 -247.7 84.0

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів430.0 404.9 -25.1 94.2

Податок на майно 2594.5 3159.1 564.6 121.8

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості251.5 391.7 140.2 155.7

Земельний податок   480.0 782.4 302.4 163.0

Орендна плата за землю  1850.0 1972.3 122.3 106.6

Єдиний податок  1780.0 2022.5 242.5 113.6

Неподаткові надходження  111.2 243.5 132.3 219.0

Адміністративні штрафи та інші санкції 0.0 7.1 7.1 0.0

Плата за надання адміністративних послуг 98.0 194.9 96.9 198.9

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань10.0 5.3 -4.7 53.0

Плата за надання інших адміністративних послуг 28.0 142.2 114.2 507.9

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень60.0 43.9 -16.1 73.2

Державне мито  12.9 9.4 -3.5 72.9

Інші надходження  0.0 32.0 32.0 0.0

Субвенції, всього: 34968.6 34983.3 14.7 100.0

в т.ч.

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам4050.3 4050.3 0.0 100.0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам3807.4 3807.4 0.0 100.0

медична субв.Баришівка 245.1 245.1 0.0 100.0

13871.2 15574.4 1703.2 112.3

48839.8 50557.6 1717.8 103.5

Екологічний податок 0.0 7.1 7.1 0.0

Надходження коштів пайової участі 0.0 0.0 0.0 0.0

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим0.0 0.0 0.0 0.0

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  0.0 39.5 39.5 0.0

0.0 46.6 46.6 0.0

0.0 46.6 46.6 0.0

РАЗОМ ДОХОДІВ 48839.8 50604.2 1764.4 103.6
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