м. Березань

Додаток 1
до рішення Березанської міської ради
"Про бюджет Березанської міської ради на 2019 рік"
від 21.12.2018 №609-57-VII
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2019 рік
(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією доходів
бюджету

1
2
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
11000000
податки на збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що
11010100 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

Усього

Загальний
фонд

3
93625800.00

4
93625800.00

53480800.00

Спеціальний фонд
у тому числі
бюджет розвитку

усього
5

6
0.00

0.00

53480800.00

0.00

0.00

53474300.00

53474300.00

0.00

0.00

48414300.00

48414300.00

0.00

0.00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
11010200 виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами

1500000.00

1500000.00

0.00

0.00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010400 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

3300000.00

3300000.00

0.00

0.00

260000.00

260000.00

0.00

0.00

6500.00

6500.00

0.00

0.00

6500.00

6500.00

0.00

0.00

11460000.00

11460000.00

0.00

0.00

2100000.00

2100000.00

0.00

0.00

2100000.00

2100000.00

0.00

0.00

7360000.00

7360000.00

0.00

0.00

7360000.00

7360000.00

0.00

0.00

2000000.00

2000000.00

0.00

0.00

28685000.00
15829000.00

28685000.00
15829000.00

0.00
0.00

0.00
0.00

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

19000.00

19000.00

0.00

0.00

18010200

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

100000.00

100000.00

0.00

0.00

18010300

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

260000.00

260000.00

0.00

0.00

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

1360000.00

1360000.00

0.00

0.00

2100000.00
10600000.00
320000.00
1000000.00
70000.00
6000.00

2100000.00
10600000.00
320000.00
1000000.00
70000.00
6000.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

6000.00

6000.00

0.00

0.00

12850000.00
1200000.00
8900000.00

12850000.00
1200000.00
8900000.00

0.00
0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010500 сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та
11020200
фінансових установ комунальної власності
14000000 Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з вироблених в Україні
14020000
підакцизних товарів (продукції)
14021900 Пальне
Акцизний податок з ввезених на митну
14030000 територію України підакцизних товарів
(продукції)
14031900 Пальне
Акцизний податок з реалізації суб`єктами
14040000 господарювання роздрібної торгівлі
підакцизних товарів
18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно

18010500
18010600
18010700
18010900
18011100
18030000
18030200
18050000
18050300
18050400

Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Транспортний податок з юридичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений фізичними
особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб

Єдиний податок з сільськогосподарських
товаровиробників, у яких частка
18050500 сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює
або перевищує 75 відсотків
20000000 Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
21000000
діяльності
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що
21010000 вилучається до відповідного бюджету, та
дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна аб
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
21010300
об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Адміністративні збори та платежі, доходи
22000000
від некомерційної господарської діяльності
22010000 Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
22010300
фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань
Плата за надання інших адміністративних
22012500
послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію
22012600 речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень
22090000 Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем
розгляду та оформлення документів, у тому
22090100
числі за оформлення документів на спадщину і
дарування
Державне мито, пов`язане з видачею та
22090400 оформленням закордонних паспортів
(посвідок) та паспортів громадян України
25000000 Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що
25010000 надаються бюджетними установами згідно
із законодавством
25010100
25010300
30000000
33000000
33010000

33010100

50000000

Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і нематеріальних
активів
Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що
перебувають у державній або комунальній
власності, та земельних ділянок, які
знаходяться на території Автономної
Республіки Крим
Цільові фонди

Цільові фонди, утворені Верховною Радою
Автономної Республіки Крим, органами
50110000
місцевого самоврядування та місцевими
органами виконавчої влади

40000000
41000000
41030000
41033900
41034200
41040000

Усього доходів (без урахування
міжбюджетних трансфертів)
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення
переданих з державного бюджету видатків з
41040200 утримання закладів освіти та охорони здоров`я
за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

2750000.00

2750000.00

0.00

0.00

3815053.00

874200.00

2940853.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

200.00

200.00

0.00

0.00

874000.00

874000.00

0.00

0.00

796000.00

796000.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0.00

0.00

650000.00

650000.00

0.00

0.00

120000.00

120000.00

0.00

0.00

78000.00

78000.00

0.00

0.00

71500.00

71500.00

0.00

0.00

6500.00

6500.00

0.00

0.00

2940853.00

0.00

2940853.00

0.00

2940853.00

0.00

2940853.00

0.00

2392000.00

0.00

2392000.00

0.00

548853.00
1315000.00

0.00
0.00

548853.00
1315000.00

0.00
1315000.00

1315000.00

0.00

1315000.00

1315000.00

1315000.00

0.00

1315000.00

1315000.00

1315000.00

0.00

1315000.00

1315000.00

185000.00

0.00

185000.00

0.00

185000.00

0.00

185000.00

0.00

98940853.00

94500000.00

4440853.00

1315000.00

94457634.00
94457634.00

94457634.00
94457634.00

0.00
0.00

0.00
0.00

46636900.00

46636900.00

0.00

0.00

31301300.00

31301300.00

0.00

0.00

15335600.00

15335600.00

0.00

0.00

4504885.00

4504885.00

0.00

0.00

4504885.00

4504885.00

0.00

0.00

Субвенції з місцевих бюджетів іншим
місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
оплату електроенергії, природного газу,
41050100 послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових
територій), управління
Субвенція з місцевого бюджету на надання
пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного
41050200
побутового палива і скрапленого газу за
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на виплату
допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим
сім`ям, особам, які не мають права на пенсію,
41050300
особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
тимчасової державної допомоги дітям,
тимчасової державної соціальної допомоги н
41050000

43315849.00

43315849.00

0.00

0.00

18172000.00

18172000.00

0.00

0.00

137000.00

137000.00

0.00

0.00

21369000.00

21369000.00

0.00

0.00

503000.00

503000.00

0.00

0.00

1218439.00

1218439.00

0.00

0.00

Субвенція з місцевого бюджету на надання
державної підтримки особам з особливими
41051200
освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

124810.00

124810.00

0.00

0.00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
41051500 переданих видатків у сфері охорони здоров`я
за рахунок коштів медичної субвенції

380100.00

380100.00

0.00

0.00

Субвенція з місцевого бюджету на
відшкодування вартості лікарських засобів для
41052000
лікування окремих захворювань за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

90300.00

90300.00

0.00

0.00

1321200.00
193398487.00

1321200.00
188957634.00

0.00
4440853.00

0.00
1315000.00

Субвенція з місцевого бюджету на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт
та дітей, позбавлених батьківського
41050700 піклування, грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за надання
соціальних послуг у дитячих будинках
сімейного
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
41051000 переданих видатків у сфері освіти за рахунок
коштів освітньої субвенції

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету
X
Разом доходів

Секретар ради

К.Г.Яхно

