Додаток 1
до рішення сесії районної ради
Про внесення змін до районного бюджету на 2017 рік
від 22.12.2017 року

Зміни показників доходів районного бюджету на 2017 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

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

20000000 Неподаткові надходження
22000000 Адміністративні збори та

платежі,

доходи

від

некомерційної господарської діяльності
22080000
22080400

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
Разом доходів

40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41030000 Субвенції

Всього

Загальний
фонд

Всього

в т.ч.
бюджет
розвитку

386 600,00

386 600,00

0,00

0,00

386 600,00

386 600,00

386 600,00

386 600,00

386 600,00

386 600,00

-5 000,00

-5 000,00

0,00

0,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

-5 000,00

381 600,00
13 773 277,85
13 773 277,85
13 773 277,85

381 600,00
11 573 866,05
11 573 866,05
11 573 866,05

11 212 750,00

11 212 750,00

530 116,05

530 116,05

0,00

0,00
2 199 411,80
2 199 411,80
2 199 411,80

0,00
2 199 411,80
2 199 411,80
2 199 411,80

2 199 411,80

2 199 411,80

2 199 411,80

2 199 411,80

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії,
41030800

природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових
територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання

41031000

пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

41035000

41035800

2 199 411,80
Інші субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних
-169 000,00
послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за
принципом "гроші ходять за дитиною", оплату послуг із
здійснення патронату над дитиною та виплату соціальної
допомоги на утримання дитини в сім‘ї патронатного вихователя
ВСЬОГО ДОХОДІВ
14 154 877,85

Заступник голови районної ради

-169 000,00

11 955 466,05

С. В.Загорулько

