
      07561000000

     (код бюджету)        
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Разом
у т.ч. бюджет 

розвитку

10000000 Податкові надходження 133 000,00 133 000,00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової 

вартості
1 200 000,00 1 200 000,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1 200 000,00 1 200 000,00

11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати
1 200 000,00 1 200 000,00

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів -160 000,00 -160 000,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів -160 000,00 -160 000,00

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування 
-100 000,00 -100 000,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування)

-60 000,00 -60 000,00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги -1 000 000,00 -1 000 000,00

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів
-1 000 000,00 -1 000 000,00

18000000 Місцеві податки 93 000,00 93 000,00

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 25 000,00 25 000,00

18020200 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений фізичними особами 25 000,00 25 000,00

18050000 Єдиний податок 68 000,00 68 000,00

18050300 Єдиний податок  з юридичних осіб 88 000,00 88 000,00

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків"

-20 000,00 -20 000,00

20000000 Неподаткові надходження -133 000,00 -133 000,00

21000000 Доходи  від власності та підприємницької діяльності -100 000,00 -100 000,00

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного бюджету та 

дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або комунальна власність

-100 000,00 -100 000,00

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету
-100 000,00 -100 000,00

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської 

діяльності
-173 000,00 -173 000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг -43 000,00 -43 000,00

22010300
Адміністративний збір за проведення державної реєстрації  юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських  формувань
7 000,00 7 000,00

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень
-50 000,00 -50 000,00

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном
-130 000,00 -130 000,00

22080400
Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності
-130 000,00 -130 000,00

24060000 Інші надходження 140 000,00 140 000,00

24060300 Інші надходження 140 000,00 140 000,00

Усього доходів (без врахування міжбюджетних трансфертів)

40000000 Офіційні трансферти  150 000,00 150 000,00 150 000,00
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фонд 

Спеціальний фонд

41000000 Від органів державного управління  150 000,00 150 000,00 150 000,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 150 000,00 150 000,00 150 000,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Усього доходів 150 000,00 150 000,00 150 000,00

Секретар ради Василь ГУБАЛЬ
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