
Код 

бюджетної 

класифіка

ції Найменування

Уточнений 

план на січень

Фактично 

надійшло з 

початку січня

(+/-) 

відхилення

ПДФО 8552300,00 9411432,37 859132,37

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 7435800,00 8308073,95 872273,95

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 855100,00 767059,91 -88040,09

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 214900,00 249951,32 35051,32

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 46500,00 86347,19 39847,19

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) 0,00 796,86 796,86

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 1450,00 1005,65 -444,35

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 360000,00 463147,80 103147,80

Нерухомість 275300,00 581251,22 305951,22

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 15300,00 19063,57 3763,57

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 0,00 3285,93 3285,93

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 10000,00 3562,68 -6437,32
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18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 250000,00 555339,04 305339,04

Земля 1780000,00 1950333,57 170333,57

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 730000,00 816483,23 86483,23

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 880000,00 997803,01 117803,01

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 20000,00 14020,31 -5979,69

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 150000,00 122027,02 -27972,98

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 6250,00 6250,00

18020200

Збір за місця для паркування транспортних 

засобів, сплачений фізичними особами 22320,00 18123,40 -4196,60

18030100

Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами 1500,00 653,20 -846,80

18030200

Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами 1200,00 6140,00 4940,00

Єдиний 2320000,00 2741217,43 421217,43

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 320000,00 504802,20 184802,20

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1700000,00 1886241,96 186241,96

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва 

за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків 300000,00 350173,27 50173,27

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1200,00 31491,88 30291,88

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції 

за порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 0,00 6800,00 6800,00

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань 4600,00 37504,00 32904,00

22012500

Плата за надання інших адміністративних 

послуг 140000,00 152524,28 12524,28

22012600

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 5500,00 13802,00 8302,00

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває 

в комунальній власності 19200,00 16440,99 -2759,01

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на 

спадщину і дарування  2900,00 829,90 -2070,10

22090200

Державне мито, не віднесене до інших 

категорій  0,00 34,00 34,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  800,00 552,50 -247,50



24060300 Інші надходження  10000,00 172121,86 162121,86

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 4960500,00 4960500,00 0,00

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 331909,00 0,00 -331909,00

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 209900,00 128000,00 -81900,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 20000,00 20000,00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 31094,00 0,00 -31094,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 199769,00 0,00 -199769,00

Усього (без врахування трансфертів) 13498270,00 15612452,91 2114182,91

Усього 19251442,00 20720952,91 1469510,91



% 

виконання 

Фактично 

надійшло з 

22.01.по 

29.01

110,05 3921843,43

111.73 3556877,96

89.70 256894,32

116.31 91243,21

185.69 16827,94

0.00 0,00

69.36 9,96

128.65 339028,18

52,64 456841,82

124.60 19063,57

0.00 803,39

35.63 1250,00

Надходження податків і зборів по загальному фонду
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222.14 435724,86

109,57 1460301,14

111.85 765543,23

113.39 639853,54

70.10 1310,11

81.35 53594,26

0.00 0,00

81.20 8370,00

43.55 0,00

511.67 0,00

118,16 1195795,64

157.75 267326,25

110.96 593060,13

116.72 335409,26

2624.32 12024,41

0.00 6800,00

815.30 8680,00

108.95 50686,49

250.95 3494,00

85.63 16440,99

28.62 356,02

0.00 34,00

69.06 170,00



1721.22 166256,84

100.00 0,00

0.00 0,00

60.98 0,00

100.00 0,00

0.00 0,00

0.00 0,00

115.66 7647132,92

107.63 7647132,92


