
Додаток 1

Виконання дохідної частини  загального фонду бюджету за 5 місяців 2021 року
в гривнях

ККД Доходи

Бюджет Деражнянської мiської 
територiальної громади

 План на 
рік

 Уточн. 
план на 
рік

 
Уточ.пл

. на 
період

Факт
% 
вик
он.

10000000Податкові надходження   90485940 90485940 3004585038672704.24128.7
11000000Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості   59046965 59046965 2034410025862921.34127.1
11010000Податок та збір на доходи фізичних осіб 59016920 59016920 2033410025851834.17127.1
11010100Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати44919620 44919620 1441080018194604.67126.3
11010200Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами3748800 3748800 1332000 1317364.3798.9
11010400Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата10168500 10168500 4497000 6131714.22136.4
11010500Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування180000 180000 94300 208151 220.7
11020000Податок на прибуток підприємств   30045 30045 10000 11087 110.9
11020200Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності  30045 30045 10000 11087 110.9
13000000Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів  174245 174245 157100 165566 105.4
13010000Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів  171260 171260 155400 163584.95105.3
13010100Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 31450 31450 28800 44661 155.1
13010200Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 139810 139810 126600 118924.0393.9
13030000Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення 2985 2985 1700 1981 116.5
13030100Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних копалин загальнодержавного значення2985 2985 1700 1981 116.5
14000000Внутрішні податки на товари та послуги   2087445 2087445 937700 1386081.68147.8
14020000Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)  400000 400000 180000 267064 148.4
14021900Пальне 400000 400000 180000 267064 148.4
14030000Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції)  1100000 1100000 600000 922766 153.8
14031900Пальне 1100000 1100000 600000 922766 153.8
14040000Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 587445 587445 157700 196252 124.4
18000000Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом України29177285 29177285 8606950 11258135.46130.8
18010000Податок на майно  13734018 13734018 3710900 5248504.69141.4
18010100Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 23900 23900 11800 10523 89.2
18010200Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 54080 54080 4300 2737 63.7
18010300Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 358300 358300 40400 12202 30.2
18010400Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1119268 1119268 448700 683451 152.3
18010500Земельний податок з юридичних осіб  5222280 5222280 1476100 2254695.67152.7
18010600Орендна плата з юридичних осіб  4676465 4676465 1360500 2095048.56154.0
18010700Земельний податок з фізичних осіб  719680 719680 34100 27792 81.5
18010900Орендна плата з фізичних осіб  1560045 1560045 335000 143305 42.8
18011100Транспортний податок з юридичних осіб  0 0 0 18750 0.0
18030000Туристичний збір  1690 1690 750 980 130.7
18030200Туристичний збір, сплачений фізичними особами  1690 1690 750 980 130.7
18050000Єдиний податок   15441577 15441577 4895300 6008650.39122.7
18050300Єдиний податок з юридичних осіб  1062297 1062297 672400 827887 123.1
18050400Єдиний податок з фізичних осіб  8751980 8751980 3347000 4160162.64124.3
18050500Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 5627300 5627300 875900 1020600.44116.5
20000000Неподаткові надходження   1139460 1139460 410440 523619 127.6
21000000Доходи від власності та підприємницької діяльності   19250 19250 7600 15775 207.6
21010000Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у статутних капіталах яких є державна аб16250 16250 5600 0 0.0
21010300Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету16250 16250 5600 0 0.0
21080000Інші надходження   3000 3000 2000 15775 788.8
21080500Інші надходження  0 0 0 3 0.0
21080900Штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг 0 0 0 2 0.0
21081100Адміністративні штрафи та інші санкції  0 0 0 8770 0.0
21081500Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 3000 3000 2000 7000 350.0
22000000Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності  1070210 1070210 375840 438280 116.6
22010000Плата за надання адміністративних послуг 950000 950000 341540 430587 126.1
22010300Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань25000 25000 10940 36270 331.5
22012500Плата за надання інших адміністративних послуг 450000 450000 132600 155017 116.9
22012600Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 469400 469400 197300 239300 121.3
22012900Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, а також плата за надання інших платних посл5600 5600 700 0 0.0
22080000Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  99400 99400 30000 5150 17.2
22080400Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності99400 99400 30000 5150 17.2
22090000Державне мито   20810 20810 4300 2543 59.1
22090100Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  8000 8000 1200 461 38.4
22090200Державне мито, не віднесене до інших категорій   4000 4000 900 0 0.0
22090400Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  8810 8810 2200 2083 94.7
24000000Інші неподаткові надходження   50000 50000 27000 69564 257.6
24060000Інші надходження   50000 50000 27000 69564 257.6
24060300Інші надходження   50000 50000 27000 18302 67.8
24062200Кошти 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 51262 0.0
30000000Доходи від операцій з капіталом   0 0 0 800 0.0
31000000Надходження від продажу основного капіталу   0 0 0 800 0.0
31010200Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі  0 0 0 800 0.0
40000000Офіційні трансферти   80512971 80994330 3222507432164664 99.8
41000000Від органів державного управління   80512971 80994330 3222507432164664 99.8
41020000Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 14135600 14135600 5890000 5890000 100.0
41020100Базова дотація  14135600 14135600 5890000 5890000 100.0
41030000Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 61421500 61421500 2377980023779800100.0
41033900Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  61421500 61421500 2377980023779800100.0
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41040000Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2285811 2285811 952420 952420 100.0
41040200Дотація 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 бюджету2285811 2285811 952420 952420 100.0
41050000Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2670060 3151419 1602854 1542444 96.2
41051000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції1546500 1546500 672900 672900 100.0
41051200Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету343060 343060 94809 94809 100.0
41051700Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду0 67163 67163 67163 100.0
41053900Інші субвенції з місцевого бюджету 170000 584196 259232 198822 76.7
41055000Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету610500 610500 508750 508750 100.0

Всього без урахування трансфертів 91625400 91625400 3045629039197123.56128.7

Всього 172138371 172619730 6268136471361787.56113.8

Начальник відділу фінансів Валентина ПЕТРІВ
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