Додаток 1
до рішення районної ради
від 19 травня 2016 року №101-VІІ
( V сесія VІІ скликання )
Доходи Дворічанського районного бюджету на 2016 рік

Код

Найменування згідно з класифікацією доходів
бюджету

1
2
10000000 Податкові надходження

Всього

Загальний
фонд

(грн.)
Спеціальний фонд
в т.ч. бюджет
Всього
розвитку
5
6
0,00
0,00

3
13296000,00

4
13296000,00

13296000,00

13296000,00

0,00

0,00

13296000,00

13296000,00

0,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010100 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

8650000,00

8650000,00

0,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб з грошового
забезпечення, грошових винагород та інших
11010200 виплат, одержаних військовослужбовцями та
особами рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами

180000,00

180000,00

0,00

0,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010400 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

4230000,00

4230000,00

0,00

0,00

150000,00

150000,00

0,00

0,00

86000,00

86000,00

0,00

0,00

1109200,00

4000,00

1105200,00

0,00

4000,00

4000,00

0,00

0,00

Надходження від орендної плати за
22080000 користування цілісним майновим
комплексом та іншим державним майном

4000,00

4000,00

0,00

0,00

Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим комплексом
22080400
та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності

4000,00

4000,00

0,00

0,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ

1105200,00

0,00

1105200,00

0,00

Надходження від плати за послуги, що
25010000 надаються бюджетними установами згідно
із законодавством

1105200,00

0,00

1105200,00

0,00

Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю

1097100,00

0,00

1097100,00

0,00

7800,00

0,00

7800,00

0,00

300,00

0,00

300,00

0,00

14405200,00
96924027,00
96924027,00
1209000,00
1209000,00
95715027,00

13300000,00
95574977,00
95574977,00
1209000,00
1209000,00
94365977,00

1105200,00
1349050,00
1349050,00
0,00
0,00
1349050,00

0,00
1349050,00
1349050,00
0,00
0,00
1349050,00

11000000

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

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010500 сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
Податок на доходи фізичних осіб від
оподаткування пенсійних виплат або
11010900 щомісячного довічного грошового утримання,
що сплачується (перераховується) згідно з
Податковим кодексом України
20000000 Неподаткові надходження
22000000

25010100

Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської діяльності

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від
25010400 реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)
РАЗОМ ДОХОДІВ
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
41020100 Базова дотація
41030000 Субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім`ям з
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з
41030600 дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової
державної допомоги дітям та допомоги по
догляду за інвалідами I чи II групи внаслідок
психічн

22462427,00

22462427,00

0,00

0,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
41030800 природного газу, послуг тепло-,
водопостачання і водовідведення, квартирної
плати (утримання будинків і споруд та
прибудинкових тери

34632000,00

34632000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

391000,00

391000,00

0,00

0,00

21558600,00

21520800,00

37800,00

37800,00

11184367,00

11184367,00

0,00

0,00

4074311,00

2763061,00

1311250,00

1311250,00

1412322,00

1412322,00

0,00

0,00

111329227,00

108874977,00

2454250,00

1349050,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку,
інших передбачених законодавством пільг
41030900
(крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові пот

41031000

41033900
41034200
41035000

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і
скрапленого газу
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Інші субвенції

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
41035800 батьківського піклування, грошового
забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих
ВСЬОГО ДОХОДІВ

Голова районної ради

Г.Г.Турбаба

