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План Факт % виконання Відхилення

Податкові надходження  60365460,00 63914134,42 105,88 3548674,42
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  34537100,00 36167645,32 104,72 1630545,32
Податок та збір на доходи фізичних осіб 34537100,00 36166259,32 104,72 1629159,32
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді заробітної плати 26002500,00 28440168,94 109,37 2437668,94
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 468600,00 515695,75 110,05 47095,75

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

платника податку інших ніж заробітна плата 7590000,00 6561725,05 86,45 -1028274,95

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами 

річного декларування 476000,00 648669,58 136,28 172669,58
Податок на прибуток підприємств  0,00 1386,00 0,00 1386,00
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00 1386,00 0,00 1386,00
Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 2934700,00 3197567,21 108,96 262867,21
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 500,00 438,24 87,65 -61,76
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної плати за 500,00 438,24 87,65 -61,76
Рентна плата за користування надрами 2934200,00 3197128,97 108,96 262928,97
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 4200,00 1613,63 38,42 -2586,37
Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 229500,00 242867,81 105,82 13367,81
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 2592300,00 2871541,43 110,77 279241,43
Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 108200,00 81106,10 74,96 -27093,90
Внутрішні податки на товари та послуги  2639600,00 2049161,22 77,63 -590438,78

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 349200,00 210476,83 60,27 -138723,17
Пальне 349200,00 210476,83 60,27 -138723,17
Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 1413000,00 884201,71 62,58 -528798,29
Пальне 1413000,00 884201,71 62,58 -528798,29
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 877400,00 954482,68 108,79 77082,68

Місцеві податки 20254060,00 22499760,67 111,09 2245700,67

Податок на майно 6737200,00 6777653,45 100,60 40453,45

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 249000,00 273310,98 109,76 24310,98

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості 63900,00 39791,54 62,27 -24108,46
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 192700,00 191805,67 99,54 -894,33
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості 539000,00 709413,39 131,62 170413,39
Земельний податок з юридичних осіб 775750,00 697180,28 89,87 -78569,72
Орендна плата з юридичних осіб 2011250,00 1881356,73 93,54 -129893,27
Земельний податок з фізичних осіб 2195900,00 2377267,64 108,26 181367,64
Орендна плата з фізичних осіб 634700,00 529891,60 83,49 -104808,40
Транспортний податок з фізичних осіб 50000,00 52635,62 105,27 2635,62
Транспортний податок з юридичних осіб 25000,00 25000,00 100,00 0,00
Єдиний податок  13516860,00 15722107,22 116,31 2205247,22
Єдиний податок з юридичних осіб 609460,00 613448,86 100,65 3988,86
Єдиний податок з фізичних осіб 4285100,00 5452445,72 127,24 1167345,72
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 

дорівнює або перевищує 75 відсотків` 8622300,00 9655994,22 111,99 1033694,22
Неподаткові надходження  160120,00 144776,53 90,42 -15343,47
Доходи від власності та підприємницької діяльності  5000,00 850,00 17,00 -4150,00
Інші надходження  5000,00 850,00 17,00 -4150,00
Адміністративні штрафи та інші санкції 5000,00 850,00 17,00 -4150,00
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 155120,00 143926,53 92,78 -11193,47
Плата за надання адміністративних послуг 148600,00 130213,28 87,63 -18386,72
Плата за надання інших адміністративних послуг 115600,00 78188,28 67,64 -37411,72
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 33000,00 52025,00 157,65 19025,00

План по доходам загального фонду, які затверджені рішенням сесії Перещепинської міської ради № 18 - 8/VІІ від 20 грудня 2018 року "Про бюджет 

об'єднаної територіальної громади міста Перещепине на 2019 рік" за підсумками 10 місяців поточного року виконаний на 105,84 відсотка, одержано 

доходів в сумі 64 058910,95 грн. при плані 60 525 580,0 грн., а саме:

E-mail: pereshepynskamr@ukr.net, код ЄДРПОУ 04338463     

Висновок № 2
про виконання доходної частини загального фонду 

Перещепинської міської ради 
за підсумками 10 місяців 2019року

Україна
МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПЕРЕЩЕПИНСЬКА МІСЬКА РАДА
вул. Шевченко, 43, м. Перещепине, Новомосковський район, Дніпропетровська область, 51220, тел.9-14-09, факс(05693) 9-14-09, 



Державне мито  6520,00 7574,64 116,18 1054,64
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і дарування  4720,00 3386,28 71,74 -1333,72
Державне мито, не віднесене до інших категорій  1800,00 4188,36 232,69 2388,36
Орендна плата за водні об`єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах 

оренди Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, районними, 

Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями, місцевими 6138,61 0,00 6138,61
60525580,00 64058910,95 105,84 3533330,95

Доходи 2 000 000

800 000

700 000

500 000
Видатки 2 000 000

35 000
КЕКВ 3110  Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 35 000

200 000
КЕКВ 2230  Продукти харчування 100 000

100 000

1 750 000
100 000

КЕКВ 2230  Продукти харчування 400 000
100 000

50 000

400 000
600 000
100 000

15 000

12 000

3 000
Начальник відділлу економіки, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності - головний 

бухгалтер

КЕКВ 2275 Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

М.О.Нечипоренко

ТПКВК 0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т. ч. 

школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, 

КЕКВ 2274 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

КЕКВ 2250 Видатки на відрядження

КЕКВ 2273 Оплата електроенергії

КЕКВ 2272 Оплата водопостачання та водовідведення

КЕКВ 2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

КЕКВ 2240 Оплата послуг (крім комунальних)

ТПКВК 0611161 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»

ТПКВК 0611010 «Надання дошкільної освіти»

ТПКВК 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів»

РАЗОМ

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку 

у вигляді заробітної плати (11010100)

Єдиний податок з фізичних осіб  (18050400)
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків (18050500)

Згідно  ст.78 п.7 Бюджетного кодексу України зі змінами міська рада має право внести зміни до рішення про бюджет Перещепинської міської ради  на 

2019 рік в сумі 2 000 000грн.:  


