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Код
Загальний 

фонд

Спеціальний 

фонд
Разом

1 3 4 5

11010100 18540676,00 0,00 18540676,00

11010200 369360,00 0,00 369360,00

11010400 361200,00 0,00 361200,00

11010500 55386,00 0,00 55386,00

11020200 1010,00 0,00 1010,00

13010100 130996,00 0,00 130996,00

13010200 60800,00 0,00 60800,00

13030100 1860,00 0,00 1860,00

14021900 536232,00 0,00 536232,00

14031900 2169895,00 0,00 2169895,00

14040000 364944,00 0,00 364944,00

18010100 29193,00 0,00 29193,00

18010200 51264,00 0,00 51264,00

18010300 67757,00 0,00 67757,00

18010400 813487,00 0,00 813487,00

18010500 588300,00 0,00 588300,00

18010600 1360392,00 0,00 1360392,00

18010700 561000,00 0,00 561000,00

18010900 441012,00 0,00 441012,00

18011000 5000,00 0,00 5000,00

18011100 60416,00 0,00 60416,00

18030200 4422,00 0,00 4422,00

18050300 345512,00 0,00 345512,00

18050400 3206961,00 0,00 3206961,00

18050500 525082,00 0,00 525082,00

19010100 0,00 42276,00 42276,00

19010200 0,00 2520,00 2520,00

19010300 0,00 3520,00 3520,00

Ковінько Олександр 

Додаток 1

до Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів

ЗАТВЕРДЖУЮ

Селищний голова
(посада відповідальної особи)

( станом на 24.06.2020р. )

Найменування

2

(ініціали і прізвище)

М.П.  "____"____________________ 20____року

Уточнений річний розпис Вороновицька селищна рада

(назва бюджету)

на 2020 рік 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

Рентна плата за користування надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного значення

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та 

особами рядового і начальницького складу, що сплачується 

податковими агентами

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Пальне

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів

Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Транспортний податок з фізичних осіб

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні 

об`єкти 

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

Транспортний податок з юридичних осіб

Туристичний збір, сплачений фізичними особами 

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 



21010300 500,00 0,00 500,00

21081100 2930,00 0,00 2930,00

21081500 22000,00 0,00 22000,00

22010300 2280,00 0,00 2280,00

22012500 20508,00 0,00 20508,00

22012600 98170,00 0,00 98170,00

22012900 3520,00 0,00 3520,00

22090100 226,00 0,00 226,00

24060300 35000,00 0,00 35000,00

24062100 0,00 9586,00 9586,00

24062200 36700,00 0,00 36700,00

25010100 0,00 584588,00 584588,00

31030000 0,00 28536,00 28536,00

41020100 5541500,00 0,00 5541500,00

41033900 13731400,00 0,00 13731400,00

41034200 1410700,00 0,00 1410700,00

41040200 781439,00 0,00 781439,00

41051200 12794,00 0,00 12794,00

41051400 212415,00 0,00 212415,00

41051700 3674,00 0,00 3674,00

50110000 0,00 294000,00 294000,00

Усього 52567913,00 965026,00 53532939,00

(підпис)

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства 

у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Плата за надання інших адміністративних послуг

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та 

їх об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності 

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках державної та 

комунальної власності, які не надані у користування та не передані у 

власність, внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 

цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення 

якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з 

тимчасовим невикористанням земельних ділянок

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень і державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, а також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

Інші надходження  

Базова дотація

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим 

та майна, що перебуває в комунальній власності  

Начальник відділу фінансів Ліщук Тетяна Володимирівна

(ініціали і прізвище)

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 

з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами, що утворився на початок бюджетного періоду

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої 

влади  


