
грн.

Поч.річн. план
Уточн.річн. 

план

 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження  111519300,00 113009300,00 64728775,00 65327654,89 598879,89 100,93

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  74698800,00 74698800,00 42989600,00 42322226,67 -667373,33 98,45

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб74685000,00 74685000,00 42982700,00 42316408,70 -666291,30 98,45

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати65350000,00 65350000,00 37503100,00 37171063,50 -332036,50 99,11

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 агентами8300000,00 8300000,00 4802500,00 4543213,28 -259286,72 94,60

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата195000,00 195000,00 101700,00 65671,17 -36028,83 64,57

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування650000,00 650000,00 485200,00 536460,75 51260,75 110,56

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України190000,00 190000,00 90200,00 0,00 -90200,00 0,00

11020000 Податок на прибуток підприємств  13800,00 13800,00 6900,00 5817,97 -1082,03 84,32

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 13800,00 13800,00 6900,00 5817,97 -1082,03 84,32

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів0,00 0,00 0,00 1018,11 1018,11 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів0,00 0,00 0,00 1018,11 1018,11 0,00

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)0,00 0,00 0,00 1018,11 1018,11 0,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  6750000,00 6940000,00 4041500,00 4120794,08 79294,08 101,96

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції)650000,00 740000,00 461500,00 488613,79 27113,79 105,88

14021900 Пальне 650000,00 740000,00 461500,00 488613,79 27113,79 105,88

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів (продукції) 2700000,00 2900000,00 1756200,00 1823554,14 67354,14 103,84

14031900 Пальне 2700000,00 2900000,00 1756200,00 1823554,14 67354,14 103,84

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів3400000,00 3300000,00 1823800,00 1808626,15 -15173,85 99,17

18000000 Місцеві податки 30070500,00 31370500,00 17697675,00 18883616,03 1185941,03 106,70

18010000 Податок на майно 15225500,00 15025500,00 8185625,00 8747431,18 561806,18 106,86

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості11500,00 11500,00 8625,00 18110,61 9485,61 209,98

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості134000,00 134000,00 0,00 67767,23 67767,23 0,00

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості270000,00 270000,00 0,00 199431,98 199431,98 0,00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості770000,00 770000,00 562500,00 612325,26 49825,26 108,86

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  4500000,00 4300000,00 2351600,00 1846896,80 -504703,20 78,54

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  7300000,00 7300000,00 4243200,00 4812304,07 569104,07 113,41

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  600000,00 600000,00 123300,00 248730,97 125430,97 201,73

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  1640000,00 1640000,00 896400,00 905336,47 8936,47 101,00

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 0,00 0,00 36527,79 36527,79 0,00

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 142000,00 142000,00 82700,00 51215,00 -31485,00 61,93

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 142000,00 142000,00 82700,00 51215,00 -31485,00 61,93

18030000 Туристичний збір 3000,00 3000,00 1500,00 1587,25 87,25 105,82

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 3000,00 3000,00 1500,00 1587,25 87,25 105,82

18050000 Єдиний податок  14700000,00 16200000,00 9427850,00 10083382,60 655532,60 106,95

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 2100000,00 2100000,00 1063650,00 1308148,41 244498,41 122,99

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 12600000,00 13800000,00 8064200,00 8575234,19 511034,19 106,34

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків0,00 300000,00 300000,00 200000,00 -100000,00 66,67

20000000 Неподаткові надходження  3480700,00 3630700,00 2044700,00 2316968,98 272268,98 113,32

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  431700,00 431700,00 220200,00 193710,91 -26489,09 87,97

21010000 Частина 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 аб11700,00 11700,00 11700,00 4564,20 -7135,80 39,01

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету11700,00 11700,00 11700,00 4564,20 -7135,80 39,01

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 400000,00 400000,00 200000,00 172337,07 -27662,93 86,17

21080000 Інші надходження  20000,00 20000,00 8500,00 16809,64 8309,64 197,76

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 20000,00 20000,00 8500,00 16809,64 8309,64 197,76

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 2894000,00 3044000,00 1737100,00 1854680,49 117580,49 106,77

22010000 Плата за надання адміністративних послуг2591000,00 2741000,00 1570600,00 1643786,15 73186,15 104,66

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань38000,00 38000,00 25500,00 26550,00 1050,00 104,12

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг2500000,00 2650000,00 1521400,00 1573116,15 51716,15 103,40

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень53000,00 53000,00 23700,00 44120,00 20420,00 186,16

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  240000,00 240000,00 140000,00 166349,89 26349,89 118,82

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 240000,00 240000,00 140000,00 166349,89 26349,89 118,82

22090000 Державне мито  63000,00 63000,00 26500,00 44544,45 18044,45 168,09

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  40000,00 40000,00 14900,00 31224,95 16324,95 209,56

22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  23000,00 23000,00 11600,00 13319,50 1719,50 114,82

24000000 Інші неподаткові надходження  155000,00 155000,00 87400,00 268577,58 181177,58 307,30

24060000 Інші надходження  155000,00 155000,00 87400,00 268577,58 181177,58 307,30

24060300 Інші надходження  155000,00 155000,00 87400,00 268577,58 181177,58 307,30

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 10000,00 10000,00 13374,60 3374,60 133,75

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  0,00 10000,00 10000,00 13374,60 3374,60 133,75

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 0,00 10000,00 10000,00 13374,60 3374,60 133,75

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  0,00 10000,00 10000,00 13374,60 3374,60 133,75

40000000 Офіційні трансферти  183049556,00 187290277,00 131560981,51 128620001,51 -2940980,00 97,76

41000000 Від органів державного управління  183049556,00 187290277,00 131560981,51 128620001,51 -2940980,00 97,76

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам49547600,00 51502800,00 33086100,00 33086100,00 0,00 100,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам26178500,00 26178500,00 17173200,00 17173200,00 0,00 100,00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам23369100,00 25324300,00 15912900,00 15912900,00 0,00 100,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам133501956,00 135787477,00 98474881,51 95533901,51 -2940980,00 97,01

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління83248800,00 82987400,00 67976264,51 67976264,51 0,00 100,00

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету861100,00 861100,00 321230,00 321230,00 0,00 100,00

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н45939200,00 45939200,00 25905200,00 23168705,00 -2736495,00 89,44

41050400 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для ос0,00 1184170,00 1184170,00 1184170,00 0,00 100,00

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного1758100,00 1758100,00 969500,00 766983,00 -202517,00 79,11

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду0,00 392797,00 392797,00 392797,00 0,00 100,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0,00 107285,00 107285,00 107285,00 0,00 100,00

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету0,00 552471,00 315087,00 315087,00 0,00 100,00

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров`я за рахунок коштів медичної субвенції851406,00 851406,00 496657,00 496657,00 0,00 100,00

41052000 Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету548842,00 548842,00 320159,00 320159,00 0,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 294508,00 604706,00 486532,00 484564,00 -1968,00 99,60

115000000,00 116650000,00 66783475,00 67657998,47 874523,47 101,31

298049556,00 303940277,00 198344456,51 196277999,98 -2066456,53 98,96

Всього без урахування трансферт

Всього

Надходження податків та зборів по загальному фонду

станом на 31.07.2018

ККД Доходи

м. Золотоноша



10000000 Податкові надходження  

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

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

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

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

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

11010900 Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом України

11020000 Податок на прибуток підприємств  

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

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)

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  

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

14021900 Пальне

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

14031900 Пальне

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

18000000 Місцеві податки

18010000 Податок на майно

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

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

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

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

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 

18030000 Туристичний збір 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 

18050000 Єдиний податок  

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

20000000 Неподаткові надходження  

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  

21010000 Частина 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 аб

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 

21080000 Інші надходження  

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

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

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном  

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

22090000 Державне мито  

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

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

24000000 Інші неподаткові надходження  

24060000 Інші надходження  

24060300 Інші надходження  

30000000 Доходи від операцій з капіталом  

31000000 Надходження від продажу основного капіталу  

31010000 Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, власники яких невідомі 

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  

40000000 Офіційні трансферти  

41000000 Від органів державного управління  

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41050100 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), управління

41050200 Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

41050300 Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги сім`ям з дітьми, малозабезпеченим сім`ям, особам, які не мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги н

41050400 Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України `Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для ос

41050700 Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного

41051100 Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

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

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

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

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

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету

Всього без урахування трансферт

Всього
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