Красилiвський р-н	Додаток № 1 
	до рішення ____________ ради
	"Про _____________ бюджет на 2017 рік"
	Доходи районний на 2017 рік
	(грн.)
					Спеціальний фонд
	Код	Найменування згідно з класифікацією 	Всього	Загальний 
	доходів бюджету	фонд	Всього	в т.ч. бюджет
	 розвитку
	1	2	3	4	5	6
	10000000	Податкові надходження  	85787736,01	85787736,01	0,00	0,00
	11000000	Податки на доходи, податки на прибуток, 	85787736,01	85787736,01	0,00	0,00
	податки на збільшення ринкової вартості  
	11010000	Податок та збір на доходи фізичних осіб	85763236,01	85763236,01	0,00	0,00
	11010100	Податок на доходи фізичних осіб, що 	70755136,01	70755136,01	0,00	0,00
	сплачується податковими агентами, із доходів
	 платника податку у вигляді заробітної плати
	11010200	Податок на доходи фізичних осіб з 	1038900,00	1038900,00	0,00	0,00
	грошового забезпечення, грошових 
	винагород та інших виплат, одержаних 
	військовослужбовцями та особами рядового і 
	начальницького складу, що сплачується 
	11010400	Податок на доходи фізичних осіб, що 	13360000,00	13360000,00	0,00	0,00
	сплачується податковими агентами, із доходів
	 платника податку інших ніж заробітна плата
	11010500	Податок на доходи фізичних осіб, що 	590000,00	590000,00	0,00	0,00
	сплачується фізичними особами за 
	результатами річного декларування
	11010900	Податок на доходи фізичних осіб від 	19200,00	19200,00	0,00	0,00
	оподаткування пенсійних виплат або 
	щомісячного довічного грошового 
	утримання, що сплачується 
	(перераховується) згідно з Податковим 
	11020000	Податок на прибуток підприємств  	24500,00	24500,00	0,00	0,00
	11020200	Податок на прибуток підприємств та 	24500,00	24500,00	0,00	0,00
	фінансових установ комунальної власності 
	20000000	Неподаткові надходження  	1479100,00	429400,00	1049700,00	0,00
	21000000	Доходи від власності та підприємницької 	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	діяльності  
	21010000	Частина чистого прибутку (доходу) 	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	державних або комунальних унітарних 
	підприємств та їх об`єднань, що вилучається 
	до відповідного бюджету, та дивіденди 
	(дохід), нараховані на акції (частки, паї) 
	господарських товариств, у статутних 
	капіталах яких є держав
	21010300	Частина чистого прибутку (доходу) 	2500,00	2500,00	0,00	0,00
	комунальних унітарних підприємств та їх 
	об`єднань, що вилучається до відповідного 
	місцевого бюджету
	22000000	Адміністративні збори та платежі, доходи від 	354800,00	354800,00	0,00	0,00
	некомерційної господарської діяльності 
	22010000	Плата за надання адміністративних послуг	228900,00	228900,00	0,00	0,00
	22010300	Адміністративний збір за проведення 	28900,00	28900,00	0,00	0,00
	державної реєстрації юридичних осіб, 
	фізичних осіб – підприємців та громадських 

					Спеціальний фонд
	Код	Найменування згідно з класифікацією 	Всього	Загальний 
	доходів бюджету	фонд	Всього	в т.ч. бюджет
	 розвитку
	1	2	3	4	5	6
	22012600	Адміністративний збір за державну 	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	реєстрацію речових прав на нерухоме майно 
	22080000	Надходження від орендної плати за 	125900,00	125900,00	0,00	0,00
	користування цілісним майновим комплексом
	 та іншим державним майном  
	22080400	Надходження від орендної плати за 	125900,00	125900,00	0,00	0,00
	користування цілісним майновим комплексом
	 та іншим майном, що перебуває в 
	комунальній власності 
	24000000	Інші неподаткові надходження  	72100,00	72100,00	0,00	0,00
	24060000	Інші надходження  	72100,00	72100,00	0,00	0,00
	24060300	Інші надходження  	72100,00	72100,00	0,00	0,00
	25000000	Власні надходження бюджетних установ  	1049700,00	0,00	1049700,00	0,00
	25010000	Надходження від плати за послуги, що 	957900,00	0,00	957900,00	0,00
	надаються бюджетними установами згідно із 
	законодавством 
	25010100	Плата за послуги, що надаються бюджетними 	534600,00	0,00	534600,00	0,00
	установами згідно з їх основною діяльністю 
	25010200	Надходження бюджетних установ від 	67000,00	0,00	67000,00	0,00
	додаткової (господарської) діяльності 
	25010300	Плата за оренду майна бюджетних установ  	356300,00	0,00	356300,00	0,00
	25020000	Інші джерела власних надходжень бюджетних 	91800,00	0,00	91800,00	0,00
	установ  
	25020100	Благодійні внески, гранти та дарунки 	91800,00	0,00	91800,00	0,00
	Разом доходів	87266836,01	86217136,01	1049700,00	0,00
	40000000	Офіційні трансферти  	435696633,76	428855083,76	6841550,00	6523186,00
	41000000	Від органів державного управління  	435696633,76	428855083,76	6841550,00	6523186,00
	41020000	Дотації  	26344005,00	26344005,00	0,00	0,00
	41020100	Базова дотація	2962100,00	2962100,00	0,00	0,00
	41020200	Додаткова дотація з державного бюджету 	22658000,00	22658000,00	0,00	0,00
	місцевим бюджетам на здійснення переданих з
	 державного бюджету видатків з утримання 
	закладів освіти та охорони здоров`я
	41020600	Стабілізаційна дотація	723905,00	723905,00	0,00	0,00
	41030000	Субвенції  	409352628,76	402511078,76	6841550,00	6523186,00
	41030300	Субвенція на утримання об`єктів спільного 	1050332,91	950332,91	100000,00	100000,00
	користування чи ліквідацію негативних 
	наслідків діяльності об`єктів спільного 
	користування  
	41030600	Субвенція з державного бюджету місцевим 	88725800,00	88725800,00	0,00	0,00
	бюджетам на виплату допомоги сім`ям з 
	дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з 
	дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової 
	державної допомоги дітям та допомоги по 
	догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок 
	психічн

					Спеціальний фонд
	Код	Найменування згідно з класифікацією 	Всього	Загальний 
	доходів бюджету	фонд	Всього	в т.ч. бюджет
	 розвитку
	1	2	3	4	5	6
	41030800	Субвенція з державного бюджету місцевим 	174087512,85	174087512,85	0,00	0,00
	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 тери
	41031000	Субвенція з державного бюджету місцевим 	2141932,00	2141932,00	0,00	0,00
	бюджетам на надання пільг та житлових 
	субсидій населенню на придбання твердого та
	 рідкого пічного побутового палива і 
	скрапленого газу 
	41033600	Субвенція з державного бюджету місцевим 	842800,00	842800,00	0,00	0,00
	бюджетам на відшкодування вартості 
	лікарських засобів для лікування окремих 
	захворювань
	41033900	Освітня субвенція з державного бюджету 	87098100,00	87098100,00	0,00	0,00
	місцевим бюджетам
	41034200	Медична субвенція з державного бюджету 	41360900,00	41360900,00	0,00	0,00
	місцевим бюджетам
	41034500	Субвенція з державного бюджету місцевим 	6282800,00	3599800,00	2683000,00	2683000,00
	бюджетам на здійснення заходів щодо 
	соціально-економічного розвитку окремих 
	територій
	41035000	Інші субвенції 	3839823,00	1289637,00	2550186,00	2550186,00
	41035200	Субвенція за рахунок залишку коштів 	1190000,00	0,00	1190000,00	1190000,00
	освітньої субвенції з державного бюджету 
	місцевим бюджетам, що утворився на початок
	 бюджетного періоду
	41035400	Субвенція з державного бюджету місцевим 	180880,00	180880,00	0,00	0,00
	бюджетам на надання державної підтримки 
	особам з особливими освітніми потребами
	41035800	Субвенція з державного бюджету місцевим 	1023620,00	1023620,00	0,00	0,00
	бюджетам 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
	41036600	Субвенція з державного бюджету місцевим 	636728,00	318364,00	318364,00	0,00
	бюджетам на погашення різниці між 
	фактичною вартістю теплової енергії, послуг 
	з централізованого опалення, постачання 
	гарячої води, централізованого 
	водопостачання та водовідведення, 
	постачання холодної води та водо
	41037000	Субвенція з державного бюджету місцевим 	891400,00	891400,00	0,00	0,00
	бюджетам на проведення виборів депутатів 
	місцевих рад та сільських, селищних, міських 
	голів
	Всього доходів	522963469,77	515072219,77	7891250,00	6523186,00
	0	0

