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% виконання до 
плану

відхилення
до плану 

1 2 3 4 5 6 = 5 / 4 *100 7 = 5 - 4 

Загальний фонд

11010000
Податок та збір на доходи фізичних 
осіб

21423700 3105800 3270023,04 105,29% 164223,04

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 15888700 2779100 2854873,26 102,73% 75773,26

11010200
Податок на доходи фізичних осіб з 

0 0 0,00 #ДЕЛ/0! 0

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 5355000 278300 359704,75 129,25% 81404,75

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 180000 48400 55445,03 114,56% 7045,03

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 280000 61000 156390,86 256,38% 95390,86

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) 2600000 390000 381852,65 97,91% -8147,35

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 13900 2500 2801,15 112,05% 301,15

14021900 Пальне 200000 40000 71363,77 178,41% 31363,77

14031900 Пальне 700000 140000 240435,41 171,74% 100435,41

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1000000 130000 230542,5 177,34% 100542,5

180101-

180104
Податок на нерухоме майно 2355800 342300 492756,83 143,95% 150456,83

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 35800 3800 5712,77 150,34% 1912,77

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 240000 20500 6022,4 29,38% -14477,6

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 450000 34500 11953,84 34,65% -22546,16

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1630000 283500 469067,82 165,46% 185567,82

180105-

180109
Земельний податок 5745000 1454000 1610958,3 110,79% 156958,3

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1550000 475000 483034,32 101,69% 8034,32

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  3200000 855000 905947,53 105,96% 50947,53

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  345000 4000 11796,89 294,92% 7796,89

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  650000 120000 210179,56 175,15% 90179,56

18030100
Туристичний збір, сплачений юридичними особами 220000 6000 23214,18 386,90% 17214,18

18030200
Туристичний збір, сплачений фізичними особами 40000 400 141,75 35,44% -258,25

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 65000 11500 27701 240,88% 16201
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                                      Звіт про виконання селищного бюджету по доходах за 1 квартал 2021 рік
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18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1570000 321500 498117,12 154,94% 176617,12

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків
5960300 750000 767732,57 102,36% 17732,57

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 5000 0 1275 #ДЕЛ/0! 1275

21081500 Адміністративні штрафи та інші санкції 5000 1000 0 0,00% -1000

22012500
Плата за надання інших адміністративних послуг 1500 300 777 259,00% 477

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 200000 45000 121220 269,38% 76220

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 0 0 #ДЕЛ/0! 0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 3500 0 0 #ДЕЛ/0! 0

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на 100 0 34,7 #ДЕЛ/0! 34,7

22090200
Державне мито, не віднесене до інших категорій  300 100 6,34 6,34% -93,66

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  4500 500 482,4 96,48% -17,6

24060300 Інші надходження  4500 0 40000 #ДЕЛ/0! 40000

24060600
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів  0 0 0 #ДЕЛ/0! 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  
18700 0 0 #ДЕЛ/0! 0

Разом по загальному фонду 42416800 6801900 7937826,57 116,70% 1135926,57

41020100 Базова дотація 4949400 1237500 1237500 100,00% 0

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19543800 4127600 4127600 100,00% 0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду 1215315 186614 123727 66,30% -62887

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 51480 7653 7653 100,00% 0
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41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного періоду
11073 0 0 #ДЕЛ/0! 0

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на 
0 0 0 #ДЕЛ/0! 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 41680 0 0 #ДЕЛ/0! 0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 183072 91536 91536,00 100,00% 0

Разом субвенції 25995820 5650903 5588016 98,89% -62887

Спеціальний фонд

19010000
Екологічний податок 49500 12400 15090,88 121,70% 2691

19010100

Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 25200 7100 9927,24 139,82% 2827,2

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 6000,00 2000,00 602,03 30,10% -1398,0

19010300

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 18300,00 3300,00 4561,61 138,23% 1261,6

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного  середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 0,00 65689,05

#ДЕЛ/0! 65689,1

25000000

Власні надходження бюджетних 
установ  

852700,0 852700,0 3282408,09 384,94% 2429708,1

25010000

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

852700,0 852700,0 90016,80 10,56% -762683,2

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 852700,0 852700,0 90016,80 10,56% -762683,2

25010400

Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 0,0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

25020000

Інші джерела власних надходжень 
бюджетних установ  

0 0 3192391,29 #ДЕЛ/0! 3192391,3

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0 0,0 3192391,29 #ДЕЛ/0! 3192391,3

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 
0 0,0 0,00 #ДЕЛ/0! 0,0

Разом по спеціальному фонду 902200,0 865100,0 3363188,02 388,76% 2498088,0


