Додаток 1
до рішення сесії районної ради
"Про районний бюджет на 2018 рік"
від 22.12.2017 року

Доходи районного бюджету на 2018 рік
грн.

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб
11010100

11010200
11010400
11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати
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
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування

20000000 Неподаткові надходження
22000000 Адміністративні збори та платежі,
некомерційної господарської діяльності
22010000
22012600
22080000
22080400

доходи

від

Плата за надання адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності

24000000 Інші неподаткові надходження
24060000
24060300

Інші надходження
Інші надходження

25000000 Власні надходження бюджетних установ
25010000
25010100
25010300

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з
їх основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних установ
Разом доходів

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.
бюджет
розвитку

93 257 650,00

93 257 650,00

0,00

0,00

93 257 650,00

93 257 650,00

93 257 650,00

93 257 650,00

67 457 650,00

67 457 650,00

1 100 000,00

1 100 000,00

24 000 000,00

24 000 000,00

700 000,00

700 000,00

3 200 750,00

451 600,00

2 749 150,00

0,00

411 600,00

411 600,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

150 000,00

261 600,00

261 600,00

261 600,00

261 600,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00
2 749 150,00

40 000,00
40 000,00
40 000,00

0,00

0,00
0,00

0,00

2 749 150,00

2 749 150,00

2 749 150,00

2 482 520,00

2 482 520,00

40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління

266 630,00
96 458 400,00
278 286 695,00
278 286 695,00

93 709 250,00
278 187 920,00
278 187 920,00

266 630,00
2 749 150,00
98 775,00
98 775,00

0,00
98 775,00
98 775,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

77 599 700,00

77 599 700,00

0,00

0,00

51 572 000,00
26 027 700,00

51 572 000,00

6 881 200,00

6 881 200,00

0,00

0,00

6 881 200,00

6 881 200,00

98 775,00

98 775,00

41033900
41034200

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 193 805 795,00

26 027 700,00

193 707 020,00

Спеціальний фонд
Код

41050100

41050200

41050300

41050700

41052000

Найменування згідно з класифікацією доходів бюджету

Всього

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), 125 820 500,00
управління багатоквартирним будинком, вивезення побутового
сміття та рідких нечистот за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного
2 692 200,00
побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
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 непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного
віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по 61 063 000,00
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій
працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи,
а також за особою, яка досягла 80-річного віку за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету
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 типу та прийомних сім'ях за принципом 2 846 400,00
"гроші ходять за дитиною", оплату послуг із здійснення патронату
над дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання
дитини в сім'ї патронатного вихователя за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості
лікарських засобів для лікування окремих захворювань за рахунок

946 800,00

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.
бюджет
розвитку

125 820 500,00

2 692 200,00

61 063 000,00

2 846 400,00

946 800,00

відповідної субвенції з державного бюджету
41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Заступник голови районної ради

436 895,00

338 120,00

98 775,00

98 775,00

374 745 095,00

371 897 170,00

2 847 925,00

98 775,00

С. В.Загорулько

