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1 2 3 4 5 6

10000000 ПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 49 511 190 49 441 190 70 000 х

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості 22 866 190 22 866 190 х х

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 22 866 190 22 866 190 х х

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

15 816 190 15 816 190 х х

11010200

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

1 200 000 1 200 000 х х

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

5 500 000 5 500 000 х х

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування 350 000 350 000 х х

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2 050 000 2 050 000 х х

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 1 400 000 1 400 000 х х

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині
деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 400 000 400 000 х х

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування)

1 000 000 1 000 000 х х

13030000 Рентна плата за користування надрами 650 000 650 000 х х

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення 3 000 3 000 х х

13030800
Рентна плата за користування надрами для видобування природного
газу

587 000 587 000 х х

13030900
Рентна плата за користування надрами для видобування газового
конденсату 60 000 60 000 х х

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 490 000 490 000 х х

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції) 70 000 70 000 х х

14021900 Пальне 70 000 70 000 х х

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України
підакцизних товарів (продукції) 350 000 350 000 х х

14031900 Пальне 350 000 350 000 х х

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 70 000 70 000 х х

18000000 Місцеві податки 24 035 000 24 035 000 х х
18010000 Податок на майно 16 535 000 16 535 000 х х
18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений

юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 59 500 59 500 х х

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості 5 500 5 500 х х

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 120 000 120 000 х х

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості 400 000 400 000 х х

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1 100 000 1 100 000 х х
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 12 000 000 12 000 000 х х
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 100 000 1 100 000 х х
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 700 000 1 700 000 х х

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25 000 25 000 х х

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 25 000 25 000 х х

18050000 Єдиний податок 7 500 000 7 500 000 х х

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 800 000 800 000 х х

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2 000 000 2 000 000 х х

18050500

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

4 700 000 4 700 000 х х
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19010000 Екологічний податок 70 000 х 70 000 х

19010100

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

60 000 х 60 000 х

19010300

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

10 000 х 10 000 х

20000000 НЕПОДАТКОВІ НАДХОДЖЕННЯ 691 127 345 000 346 127
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10 000 10 000 х х
21080000 Інші надходження 10 000 10 000 х х

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 10 000 10 000 х х

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності 315 000 315 000 х х

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 305 000 305 000 х х

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних
осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 10 000 10 000 х х

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 150 000 150 000 х х

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 145 000 145 000

22090000 Державне мито 10 000 10 000 х х

22090100

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

10 000 10 000 х х

22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних
паспортів (посвідок) та паспортів громадян України

х х

24000000 Інші неподаткові надходження 20 000 20 000 х

24060000 Інші надходження 20 000 20 000 х

24060300 Інші надходження 20 000 20 000 х х

25000000 Власні надходження бюджетних установ 346 127 х 346 127 х

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством 346 127 х 346 127 х

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю 328 027 х 328 027 х

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
18 100 х 18 100 х

50000000 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ 18 000 х 18 000 х
50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим,

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої
влади

18 000 х 18 000 х

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 50 220 317 49 786 190 434 127
40000000 ОФІЦІЙНІ ТРАНСФЕРТИ 21 301 560 21 301 560
41000000 Від органів державного управління 21 301 560 21 301 560
41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 17 988 100 17 988 100

41033200
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на формування
інфраструктури об’єднаних територіальних громад

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 16 726 800 16 726 800
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1 261 300 1 261 300

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
2 888 200 2 888 200

41040200

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

2 888 200 2 888 200

41050000 Субвенція з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 425 260 425 260

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції - на інклюзивно-
ресурсні центри

132 507 132 507

41051200

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

160 265 160 265

41051500

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у
сфері охорони здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції - на
відшкодування вартості препаратів інсуліну та десмопресину під час
забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет - жителів
відповідних адміністративних-територіальних одиниць через аптечні
підприємства всіх форм власності

34 100 34 100

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету - на проведення санаторно-
курортного лікування осіб з інвалідністю, ветеранів війни, осіб, на яких
поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» та «Про жертви нацистських переслідувань», у
санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна
Програма соціального захисту населення Харківської області на 2016-
2020 роки)

62 488 62 488
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41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету - на  проведення відпочинку у
санаторно-курортних закладах Харківської області осіб, які
безпосередньо брали участь в антитерористичній операції чи здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та
Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та членів
сімей загиблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального
захисту населення Харківської області на 2016-2020 роки)

35 900 35 900

ВСЬОГО ДОХОДІВ 71 521 877 71 087 750 434 127

Секретар селищної ради О.П. Обихвост


