Додаток 1
до рішення районої ради
від
2015 року №
Доходи районого бюджету на 2016 рік
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

Всього

Загальний фонд

10000000 Податкові надходження
11000000 Податкита збір на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у
11010100
вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат,
11010200 одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується
податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших
11010400
ніж заробітна плата

31 999 355
31 999 355
31 996 145

31 999 355
31 999 355
31 996 145

30 547 826

30 547 826

203 875

203 875

157 574

157 574

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

942 460

942 460

144 410

144 410

3 210
3 210
4 191 818
1 418

3 210
3 210
645
645

645

645

645

645

Податок на доходи фізичних осіб із суми пенсійних виплат або щомісячного довічного грошового
11010900 утримання, що оподатковуються відповідно до підпункту 164.2.19 пункту 164.2 статті 164 Податкового
кодексу
11020000 Податок на прибуток підприємств
11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності
20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань,
21010000 що вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї)
господарських товариств, у статутних капіталах яких є держав
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до
21010300
відповідного місцевого бюджету
21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Разом
розвитку

4 191 173
773

773

773

25000000 Власні надходження бюджетних установ

4 190 400

4 190 400

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

4 050 400

4 050 400

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю
25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ

3 770 400
280 000

3 770 400
280 000

1

Код

Всього

Найменування доходів згідно із бюджетною класифікацією

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших
25020200 бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних
потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів
Разом доходів
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
41020100 Базова дотація
41030000 Субвенції
Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям41030600 інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
41030800 оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати
(утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот

41030900

41031000

41035800
41033900
41034200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених
законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і
скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) та на компенсацію втрати частини доходів у
зв'язку з відміною податку з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітейсиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом «гроші ходять за дитиною»
Освітня субвенція
Медична субвенція
Усього доходів
Заступник голови районної ради

Загальний фонд

Спеціальний фонд
у т.ч. бюджет
Разом
розвитку

140 000

140 000

140 000

140 000

36 191 173
275 852 900
275 852 900
11 018 300
11 018 300
264 834 600

32 000 000
275 852 900
275 852 900
11 018 300
11 018 300
264 834 600

106 685 300

106 685 300

44 114 900

44 114 900

1 995 000

1 995 000

550 000

550 000

223 000

223 000

75 725 700
35 540 700
312 044 073

75 725 700
35 540 700
307 852 900

4 191 173

4 191 173
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