
до рішення VI сесії VІІІ скликання (позачерг)
від  26 січня 2021 року

% виконання до 
плану

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 *100

Загальний фонд

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб

15574000 18644557 20007737,93 107,31%

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 12194000 13398557 14495971,23 108,19%

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
145000 32000 0,00 0,00%

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3120000 5070000 5354236,09 105,61%

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 115000 144000 157530,61 109,40%

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 185000 263070 280929,06 106,79%

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) 856000 2566500 2567587,49 100,04%

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 6600 7600 13909,99 183,03%

14021900 Пальне 0 152500 208945,94 137,01%

14031900 Пальне 0 582724 730509,93 125,36%

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 800000 924500 1062385,6 114,91%

180101-

180104
Податок на нерухоме майно 2343200 2338500 2357846,29 100,83%

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 14200 19600 33142,51 169,09%

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 150000 165800 225481,71 136,00%

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 79000 364000 463353,4 127,29%

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 2100000 1789100 1635868,67 91,44%

180105-

180109
Земельний податок 5550000 5404250 5935444,51 109,83%

Додаток 1
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                                                   Звіт про виконання селищного бюджету по доходах за  2020 рік
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18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1500000 1518400 1585495,06 104,42%

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3100000 2900650 3260901,66 112,42%

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  300000 334000 351786,67 105,33%

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  650000 651200 737261,12 113,22%

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними особами 360000 125000 219842,56 175,87%

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 6000 31100 40945,2 131,66%

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 100000 77900 74046,8 95,05%

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1277000 1337000 1544097,82 115,49%

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
5700000 5415000 6439456,17 118,92%

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 800 10000 10098 100,98%

21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції 10000 3000 0 0,00%

22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг 1000 1200 1617,93 134,83%

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0 117150 233140 199,01%

22012900

Плата 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 послуг
0 4200 4200 100,00%

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 7500 13500 14304,32 105,96%

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 600 300 8,1 2,70%

22090200
Державне мито, не віднесене до інших категорій  300 300 352,96 117,65%

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  7000 5100 5527,5 108,38%

24060300 Інші надходження  12000 5000 129683,58 2593,67%

24060600
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  0 0 45,5 #ДЕЛ/0!

31010200

Кошти 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  
4700 21700 18725 86,29%

Разом по загальному фонду 32801700 38051651 41901388,18 110,12%

41020100 Базова дотація 3679000 3679000 3679000 100,00%

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 15319100 15624600 15624600 100,00%
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41034200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1436300 1436300 1420758 98,92%

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
4082400 4082400 4082400 100,00%

41051000

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 105090 909748 344930,8 37,91%

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 99100 82300 0 0,00%

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0 348214 343017 98,51%

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0 589300 484995,26 82,30%

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 542367 491821 90,68%

41054000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров`я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на початок бюджетного періоду
0 828929 828852,26 99,99%

Разом субвенції 24720990 28123158 27300374,32 97,07%

Спеціальний фонд

19010000
Екологічний податок 57000 57000 49769,16 87,31%

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 44000 44000 25426,07 57,79%

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 3000,00 3000,00 5987,63 199,59%

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 10000,00 10000,00 18355,46 183,55%

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного  середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 0,00 32358,02

#ДЕЛ/0!
25000000

Власні надходження бюджетних установ 
 

660640,0 660640,0 3835274,37 580,54%

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами 
згідно із законодавством 

585640,0 585640,0 264370,75 45,14%

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 585640,0 585640,0 264211,15 45,11%

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,0 0,0 159,60 #ДЕЛ/0!
25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ  

75000 75000 3570903,62 4761,20%
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25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 0,0 3461087,74 #ДЕЛ/0!

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених 
75000 75000,0 109815,88 146,42%

Разом по спеціальному фонду 717640,0 717640,0 3917401,55 545,87%

41051100

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції, що 
утворився на початок бюджетного періоду

0 459310 459310 100,00%

41052600

Субвенція з місцевого бюджету на фінансове 
забезпечення будівництва, реконструкції, 
ремонту і утримання автомобільних доріг 

0 1123100 1114284,14

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0 268098 100992,79 37,67%

Разом субвенції 0 1850508 1674586,93 90,49%

 Старосалтівський селищний голова Едуард Коновалов



до рішення VI сесії VІІІ скликання (позачерг)
від  26 січня 2021 року

грн

відхилення
до плану 

7 = 5 - 4 

1363180,93

1097414,23

-32000

284236,09

13530,61

17859,06

1087,49

6309,99

56445,94

147785,93

137885,6

19346,29

13542,51

59681,71

99353,4

-153231,33

531194,51

Додаток 1

До плану з урахуванням змінна 2020 рік
                                                   Звіт про виконання селищного бюджету по доходах за  2020 рік



відхилення
до плану 

До плану з урахуванням змінна 2020 рік
67095,06

360251,66

17786,67

86061,12

94842,56

9845,2

-3853,2

207097,82

1024456,17

98

-3000

417,93

115990

0

804,32

-291,9

52,96

427,5

124683,58

45,5

-2975

731,5

0

0



відхилення
до плану 

До плану з урахуванням змінна 2020 рік
-15542

0

-564817,2

-82300

-5197

-104304,74

-50546

-76,74

-822783,68

-7231

-18573,9

2987,6

8355,5

32358,0

3174634,4

-321269,3

-321428,9

159,6

3495903,6



відхилення
до плану 

До плану з урахуванням змінна 2020 рік
3461087,7

34815,9

3199761,6

0,0

-167105,2

-175921,1


