
Доходи Бюджет смт.Смоліне на 2018 рік

Додаток № 1 

(грн.)

отг смт Смоліне

до рішення Смолінської селищної ради

"Про селищний бюджет на 2018 рік"
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Всього

1 2 4 5 63

Податкові надходження  29532000,0010000000 3900,00 0,0029535900,00

Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  

23620500,0011000000 0,00 0,0023620500,00

Податок та збір на доходи фізичних осіб 23608300,0011010000 0,00 0,0023608300,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати

23236000,0011010100 0,00 0,0023236000,00

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

281900,0011010200 0,00 0,00281900,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж заробітна плата

15800,0011010400 0,00 0,0015800,00

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування

74600,0011010500 0,00 0,0074600,00

Податок на прибуток підприємств  12200,0011020000 0,00 0,0012200,00

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної власності 

12200,0011020200 0,00 0,0012200,00

Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів

352600,0013000000 0,00 0,00352600,00

Рентна плата за користування надрами 352600,0013030000 0,00 0,00352600,00

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин місцевого 

значення

352600,0013030200 0,00 0,00352600,00

Внутрішні податки на товари та послуги  1362500,0014000000 0,00 0,001362500,00

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції)

101600,0014020000 0,00 0,00101600,00

Пальне 101600,0014021900 0,00 0,00101600,00

Акцизний податок з ввезених на митну 

територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

378700,0014030000 0,00 0,00378700,00

Пальне 378700,0014031900 0,00 0,00378700,00

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

882200,0014040000 0,00 0,00882200,00

Місцеві податки 4196400,0018000000 0,00 0,004196400,00

Податок на майно 2257300,0018010000 0,00 0,002257300,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

48900,0018010100 0,00 0,0048900,00
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Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості

1500,0018010200 0,00 0,001500,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

1300,0018010300 0,00 0,001300,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості

368800,0018010400 0,00 0,00368800,00

Земельний податок з юридичних осіб  623400,0018010500 0,00 0,00623400,00

Орендна плата з юридичних осіб  838300,0018010600 0,00 0,00838300,00

Земельний податок з фізичних осіб  52100,0018010700 0,00 0,0052100,00

Орендна плата з фізичних осіб  312600,0018010900 0,00 0,00312600,00

Транспортний податок з фізичних осіб 10400,0018011000 0,00 0,0010400,00

Єдиний податок  1939100,0018050000 0,00 0,001939100,00

Єдиний податок з юридичних осіб 107400,0018050300 0,00 0,00107400,00

Єдиний податок з фізичних осіб 1201700,0018050400 0,00 0,001201700,00

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків

630000,0018050500 0,00 0,00630000,00

Інші податки та збори 0,0019000000 3900,00 0,003900,00

Екологічний податок 0,0019010000 3900,00 0,003900,00

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 

0,0019010100 800,00 0,00800,00

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 

0,0019010200 3000,00 0,003000,00

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 

0,0019010300 100,00 0,00100,00

Неподаткові надходження  166900,0020000000 1026600,00 0,001193500,00

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  

4100,0021000000 0,00 0,004100,00

Інші надходження  4100,0021080000 0,00 0,004100,00

Адміністративні штрафи та інші санкції 4100,0021081100 0,00 0,004100,00

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 

162800,0022000000 0,00 0,00162800,00

Плата за надання адміністративних послуг 154700,0022010000 0,00 0,00154700,00

Плата за надання інших адміністративних послуг 16600,0022012500 0,00 0,0016600,00

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень

138100,0022012600 0,00 0,00138100,00

Державне мито  8100,0022090000 0,00 0,008100,00
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Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

6400,0022090100 0,00 0,006400,00

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  

1700,0022090400 0,00 0,001700,00

Інші неподаткові надходження  0,0024000000 100,00 0,00100,00

Інші надходження  0,0024060000 100,00 0,00100,00

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,0024062100 100,00 0,00100,00

Власні надходження бюджетних установ  0,0025000000 1026500,00 0,001026500,00

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

0,0025010000 1026500,00 0,001026500,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 

0,0025010100 852500,00 0,00852500,00

Плата за оренду майна бюджетних установ  0,0025010300 174000,00 0,00174000,00

Доходи від операцій з капіталом  1100,0030000000 0,00 0,001100,00

Надходження від продажу основного 

капіталу  

1100,0031000000 0,00 0,001100,00

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 

1100,0031010000 0,00 0,001100,00

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  

1100,0031010200 0,00 0,001100,00

29700000,00 1030500,00 0,0030730500,00Разом доходів

Офіційні трансферти  24183400,0040000000 0,00 0,0024183400,00

Від органів державного управління  24183400,0041000000 0,00 0,0024183400,00

Субвенції  з державного бюджету місцевим 

бюджетам

20111100,0041030000 0,00 0,0020111100,00

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам

12295500,0041033900 0,00 0,0012295500,00

Медична субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам

7815600,0041034200 0,00 0,007815600,00

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам

4072300,0041040000 0,00 0,004072300,00
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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

4072300,0041040200 0,00 0,004072300,00

53883400,00 1030500,00 0,0054913900,00Всього доходів

Селищний голова Мазура М.М.


