Додаток №1
до рішення __________ради
від____30.12.2010.____№__48__

Доходи районного бюджету на 2011 рік
(грн.)
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

1

2

3

1E+07
1,1E+07
1,1E+07
1,1E+07

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки
Податок з доходів фізичних осіб
Податок з доходів найманих працівників
Податок з доходів фізичних осіб - суб'єктів
підприємницької діяльності і незалежної професійної
діяльності
Фіксований податок на доходи фізичних осіб від
зайняття підприємницькою діяльністю
Податок з доходів фізичних осіб від інших видів
діяльності
Податок з доходів фізичних осіб від продажу
нерухомого майна та надання нерухомості в оренду
(суборенду), житловий найм (піднайм)
Податок з доходів фізичних осіб від продажу рухомого
майна та надання рухомого майна в оренду (суборенду)

1,1E+07
1,1E+07
1,1E+07

1,1E+07

Спеціальний фонд
у т.ч.
бюджет
Разом розвитку

Разом

7805440
7795440
7795440
7634000

6=(гр.3+гр.
4)
7805440
7795440
7795440
7634000

43000

43000

35000

35000

30000

30000

10000

10000

3440

3440

40000

40000

10000

10000

10000

10000

10000

10000

4

5

1,1E+07
Податок з доходів фізичних осіб від отриманого
платником доходу внаслідок прийняття ним у
спадщину майна, коштів, майнових чи немайнових
1,1E+07 прав
1,4E+07 Внутрішні податки на товари та послуги
Плата за ліцензії на певні види господарської
1,4E+07 діяльності
14060300

Плата за державну реєстрацію суб`єктів підприємницької
діяльності

2E+07

Неподаткові надходження

2,1E+07 Доходи від власності та підприємницької діяльності
Надходження сум відсотків за користування
тимчасово вільними бюджетними коштами
2,1E+07 місцевих бюджетів
Адміністративні збори та платежі, доходи від
2,2E+07 некомерційного та побічного продажу
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим
2,2E+07 державним майном
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у
2,2E+07 комунальній власності
2,4E+07 Інші неподаткові надходження
2,4E+07 Інші надходження
2,4E+07 Інші надходження
2,5E+07 Власні надходження бюджетних установ
Плата за послуги, що надаються бюджетними
2,5E+07 установами

165000

1152000

1317000

80000

80000

80000

80000

35000

35000

35000

35000

35000

35000

50000
50000
50000
1152000

50000
50000
50000
1152000

1152000

1152000

Плата за послуги, що надаються бюджетними
2,5E+07 установами згідно з функціональними повноваженнями
Кошти, що отримуються бюджетними установами від
2,5E+07 господарської та/або виробничої діяльності
2,5E+07 Плата за оренду майна бюджетних установ
Кошти, що отримуються бюджетними установами від
2,5E+07 реалізації майна
Разом доходів
4E+07 Офіційні трансферти
4,1E+07 Від органів державного управління
41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів

Кошти, що надходять до районних та міських (міст
Києва і Севастополя, міст республіканського і
обласного значення) бюджетів з міських (міст
районного значення), селищних, сільських та районних
41010600 у містах бюджетів
4,1E+07 Дотації
Дотація вирівнювання, що одержується з державного
4,1E+07 бюджету
Додаткова дотація з державного бюджету місцевим
4,1E+07 бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості
4,1E+07 Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на виплату допомоги сім'ям з дітьми,
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям4,1E+07 інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
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), вивезення побутового сміття та рідких
####### нечистот
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг з послуг зв'язку та інших
передбачених законодавством пільг, в тому числі
компенсації втрати частини доходів у зв'язку з
відміною податку з власників транспортних засобів та
відповідним збільшенням ставок акцизного податку з
пального для фізичних осіб (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 компенсацію за пільговий проїзд окремих
4,1E+07 категорій громадян
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на надання пільг та житлових субсидій населенню на
придбання твердого та рідкого пічного побутового
4,1E+07 палива і скрапленого газу

7970440
139565930
139565930
696830

1097000

1097000

55000

55000

1152000

9122440
139565930
139565930
696830

696830

696830

100504800

100504800

100100900

100100900

403900

403900

38364300

38364300

33804400

33804400

2405900

2405900

1041100

1041100

234100

234100

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
4103580 дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях
0 за принципом «гроші ходять за дитиною»
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам
на збереження середньої заробітної плати на період
працевлаштування посадових осіб місцевого
самоврядування з числа депутатів відповідних рад, що
потребують працевлаштування в зв’язку із закінченням
строку повноважень

Всього доходів
Заступник голови ради

738100

738100

140700

140700

147 536 370

1152000

148688370

А.О. Браун

