
Аналіз виконання плану по доходах загального фонду

 з початку року станом на 06.07.2018

грн.

 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження  240504991,00 220884550,26 -19620440,74 91,84

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості  170445591,00 161411547,25 -9034043,75 94,70

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 169795591,00 160828848,25 -8966742,75 94,72

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 165601991,00 156867967,20 -8734023,80 94,73

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, 

грошових винагород та інших виплат, одержаних 

військовослужбовцями та особами рядового і начальницького 933100,00 746424,81 -186675,19 79,99

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1662500,00 1561879,49 -100620,51 93,95

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 1598000,00 1652576,75 54576,75 103,42

11020000 Податок на прибуток підприємств  650000,00 582699,00 -67301,00 89,65

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 650000,00 582699,00 -67301,00 89,65

13000000

Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 2602500,00 3119967,93 517467,93 119,88

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 0,00 396,12 396,12 0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 

рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 0,00 396,12 396,12 0,00

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 2500,00 338,51 -2161,49 13,54

13020200

Рентна плата за спеціальне використання води водних об`єктів 

місцевого значення 2500,00 338,51 -2161,49 13,54

13030000 Рентна плата за користування надрами 2600000,00 3119233,30 519233,30 119,97

13030200

Рентна плата за користування надрами для видобування 

корисних копалин місцевого значення 2600000,00 3119233,30 519233,30 119,97

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  7575000,00 6525751,91 -1049248,09 86,15

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції) 650000,00 674709,89 24709,89 103,80

14021900 Пальне 650000,00 674709,89 24709,89 103,80

14030000

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 2785000,00 2518083,10 -266916,90 90,42

14031900 Пальне 2785000,00 2518083,10 -266916,90 90,42

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 4140000,00 3332958,92 -807041,08 80,51

18000000 Місцеві податки 59881900,00 49827283,17 -10054616,83 83,21

18010000 Податок на майно 47142800,00 38343472,07 -8799327,93 81,33

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 135000,00 109654,42 -25345,58 81,23

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 29000,00 72323,84 43323,84 249,39

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 8500,00 26967,79 18467,79 317,27

ККД Доходи

м. Горішні Плавні
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18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 2960000,00 1931721,20 -1028278,80 65,26

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  28500000,00 23284338,14 -5215661,86 81,70

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  11637500,00 9758399,54 -1879100,46 83,85

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  81000,00 71597,28 -9402,72 88,39

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  3616800,00 3009303,19 -607496,81 83,20

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 100000,00 29166,67 -70833,33 29,17

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 75000,00 50000,00 -25000,00 66,67

18050000 Єдиний податок  12739100,00 11483811,10 -1255288,90 90,15

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 3610100,00 3158665,18 -451434,82 87,50

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9100000,00 8305763,42 -794236,58 91,27

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 29000,00 19382,50 -9617,50 66,84

20000000 Неподаткові надходження  6712050,00 5519249,25 -1192800,75 82,23

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  3619100,00 2563975,48 -1055124,52 70,85

21050000

Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих 

бюджетів 3600000,00 2539844,30 -1060155,70 70,55

21080000 Інші надходження  19100,00 24131,18 5031,18 126,34

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 19100,00 14131,18 -4968,82 73,99

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв 0,00 10000,00 10000,00 0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 2522950,00 2421729,19 -101220,81 95,99

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 1315100,00 1321429,27 6329,27 100,48

22010300

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 55100,00 38550,00 -16550,00 69,96

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1187500,00 1221131,47 33631,47 102,83

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 72500,00 61747,80 -10752,20 85,17

22080000

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  1178100,00 1065197,12 -112902,88 90,42

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 1178100,00 1065197,12 -112902,88 90,42

22090000 Державне мито  29750,00 35102,80 5352,80 117,99

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 21000,00 25749,40 4749,40 122,62

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій  0,00 139,40 139,40 0,00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 8750,00 9214,00 464,00 105,30

24000000 Інші неподаткові надходження  570000,00 533544,58 -36455,42 93,60

24060000 Інші надходження  570000,00 533544,58 -36455,42 93,60

24060300 Інші надходження  570000,00 530963,24 -39036,76 93,15

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної 

та комунальної власності, які не надані у користування та не 0,00 2581,34 2581,34 0,00

40000000 Офіційні трансферти  169463847,38 159682755,67 -9781091,71 94,23

41000000 Від органів державного управління  169463847,38 159682755,67 -9781091,71 94,23

41030000 Субвенції  з державного бюджету місцевим бюджетам 63204000,00 62082250,00 -1121750,00 98,23

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 34611600,00 33556350,00 -1055250,00 96,95

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 28592400,00 27683900,00 -908500,00 96,82

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 0,00 842000,00 842000,00 0,00
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41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 106259847,38 97600505,67 -8659341,71 91,85

41050100

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), управління 70643443,38 68290197,85 -2353245,53 96,67

41050200

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та житлових 

субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного 

побутового палива і скрапленого газу за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 42400,00 35900,00 -6500,00 84,67

41050300

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 н 30573900,00 24718872,48 -5855027,52 80,85

41050400

Субвенція з місцевого бюджету на виплату грошової компенсації 

за належні для отримання жилі приміщення для сімей загиблих 

осіб, визначених абзацами 5-8 пункту 1 статті 10 Закону України 

`Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту`, для 

ос 591544,00 591544,00 0,00 100,00

41050700

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 419600,00 314935,25 -104664,75 75,06

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 2269733,00 2161161,00 -108572,00 95,22

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти `Нова українська школа` 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 531293,00 531293,00 0,00 100,00

41052000

Субвенція з місцевого бюджету на відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 744285,00 744285,00 0,00 100,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 443649,00 212317,09 -231331,91 47,86

247217041,00 226403799,51 -20813241,49 91,58

416680888,38 386086555,18 -30594333,20 92,66

Всього без урахування трансферт

Всього
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Станом на 09.07.2018

Аналіз виконання плану по доходах спеціального фонду

з початку року станом на 06.07.2018

грн.

 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження  13389000,00 13401957,07 12957,07 100,10

19000000 Інші податки та збори 13389000,00 13401957,07 12957,07 100,10

19010000 Екологічний податок 13389000,00 13401957,07 12957,07 100,10

19010100

Надходження від викидів забруднюючих 

речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами забруднення 1400000,00 1535495,72 135495,72 109,68

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 250000,00 27691,36 -222308,64 11,08

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 

відходів як вторинної сировини 11739000,00 11838769,99 99769,99 100,85

20000000 Неподаткові надходження  6111564,08 12574490,68 6462926,60 205,75

21000000

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  0,00 31841,25 31841,25 0,00

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського 

виробництва  0,00 31841,25 31841,25 0,00

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 757073,80 757073,80 0,00

24060000 Інші надходження  0,00 28491,17 28491,17 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 28491,17 28491,17 0,00

24170000

Надходження коштів пайової участі у 

розвитку інфраструктури населеного пункту 0,00 728582,63 728582,63 0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  6111564,08 11785575,63 5674011,55 192,84

25010000

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 6111564,08 5343366,78 -768197,30 87,43

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 5237925,00 4770265,70 -467659,30 91,07

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  873639,08 536733,24 -336905,84 61,44

25010400

Надходження бюджетних установ від 

реалізації в установленому порядку майна 

(крім нерухомого майна) 0,00 36367,84 36367,84 0,00

25020000

Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ  0,00 6442208,85 6442208,85 0,00

ККД Доходи

м. Горішні Плавні
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25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 4341019,84 4341019,84 0,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від 

підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних 

ділянок та розміщених на них інших об`єктів 0,00 2101189,01 2101189,01 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  330000,00 269097,03 -60902,97 81,54

31000000

Надходження від продажу основного капіталу 

 330000,00 78890,88 -251109,12 23,91

31030000

Кошти від відчуження майна, що належить 

Автономній Республіці Крим та майна, що 

перебуває в комунальній власності  330000,00 78890,88 -251109,12 23,91

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 0,00 190206,15 190206,15 0,00

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 190206,15 190206,15 0,00

33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим 0,00 190206,15 190206,15 0,00

40000000 Офіційні трансферти  3250000,00 2750000,00 -500000,00 84,62

41000000 Від органів державного управління  3250000,00 2750000,00 -500000,00 84,62

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 3250000,00 2750000,00 -500000,00 84,62

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 3250000,00 2750000,00 -500000,00 84,62

50000000 Цільові фонди  0,00 2071,86 2071,86 0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою 

Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими 0,00 2071,86 2071,86 0,00

19830564,08 26247616,64 6417052,56 132,36

23080564,08 28997616,64 5917052,56 125,64

Всього без урахування трансферт

Всього
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