
Станом на 06.09.2019

тис. грн.

Поч.річн. план
Уточн.річн. 

план

 Уточ.пл. за 

період
Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження  57700,00 59085,13 44375,13 42568,09 -1807,04 95,93

11000000

Податки на доходи, податки 

на прибуток, податки на 

збільшення ринкової 

вартості  57700,00 59085,13 44375,13 42568,09 -1807,04 95,93

11010000

Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 57700,00 59085,13 44375,13 42568,09 -1807,04 95,93

11010100

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 47600,00 48885,13 36285,13 34330,77 -1954,36 94,61

11010200

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 1400,00 1500,00 1190,00 1070,81 -119,19 89,98

11010400

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із 

доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 7800,00 7800,00 6000,00 5953,36 -46,64 99,22

11010500

Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

фізичними особами за 

результатами річного 

декларування 900,00 900,00 900,00 1213,15 313,15 134,79

20000000 Неподаткові надходження  400,00 507,00 399,00 441,86 42,86 110,74

22000000

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної 

господарської діяльності 400,00 507,00 399,00 396,45 -2,55 99,36

22010000

Плата за надання 

адміністративних послуг 200,00 307,00 250,00 254,97 4,97 101,99

22010300

Адміністративний збір за 

проведення державної 

реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців 

та громадських формувань 50,00 110,00 98,00 104,77 6,77 106,91

22010600

Плата за ліцензії на право 

експорту, імпорту та оптової 

торгівлі спирту етилового, 

коньячного та плодового  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22012500

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 62,50 104,50 82,50 81,34 -1,16 98,59

22012600

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 85,00 85,00 64,00 63,83 -0,17 99,73

22012900

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 посл 2,50 7,50 5,50 5,03 -0,47 91,49

Аналіз виконання плану по доходах

На 05.09.2019

ККД Доходи

Районний бюджет Бериславського р-ну



22080000

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном  200,00 200,00 149,00 141,48 -7,52 94,95

22080400

Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

майном, що перебуває в 

комунальній власності 200,00 200,00 149,00 141,48 -7,52 94,95

24000000

Інші неподаткові 

надходження  0,00 0,00 0,00 45,42 45,42 0,00

24060000 Інші надходження  0,00 0,00 0,00 45,42 45,42 0,00

24060300 Інші надходження  0,00 0,00 0,00 45,42 45,42 0,00

40000000 Офіційні трансферти  291017,41 323434,10 242805,26 215041,61 -27763,65 88,57

41000000

Від органів державного 

управління  291017,41 323434,10 242805,26 215041,61 -27763,65 88,57

41020000

Дотації з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 20759,00 24494,20 18059,10 15914,20 -2144,90 88,12

41020100 Базова дотація 20759,00 24494,20 18059,10 15914,20 -2144,90 88,12

41030000

Субвенції з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам 89127,80 132593,65 99262,46 96030,41 -3232,05 96,74

41032300

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

природоохоронних заходів 

на об`єктах комунальної 

власності 0,00 8527,46 8527,46 8527,46 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 65228,50 83240,40 63923,30 61861,40 -2061,90 96,77

41034200

Медична субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 23899,30 28084,10 21063,20 19893,05 -1170,15 94,44

41034500

Субвенція з державного 

бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку 

окремих територій 0,00 12741,69 5748,50 5748,50 0,00 100,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 20401,50 20401,50 15859,78 15847,28 -12,50 99,92

41040200

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 20401,50 20401,50 15859,78 15847,28 -12,50 99,92

41050000

Субвенції з місцевих 

бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 160729,11 145944,76 109623,92 87249,72 -22374,20 79,59

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 33823,90 12325,92 12279,11 10971,42 -1307,68 89,35

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 15747,50 15747,50 11016,86 7880,22 -3136,64 71,53



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 не 98317,20 98317,20 69893,40 53447,09 -16446,32 76,47

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 6610,30 6310,30 4745,42 4114,42 -631,00 86,70

41051000

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 1217,71 1217,71 935,36 877,22 -58,14 93,78

41051100

Субвенція з місцевого 

бюджету за рахунок 

залишку коштів освітньої 

субвенції, що утворився на 

початок бюджетного 0,00 1534,61 1534,61 1534,61 0,00 100,00

41051200

Субвенція з місцевого 

бюджету на надання 

державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 809,36 800,96 743,92 743,92 0,00 100,00

41051400

Субвенція з місцевого 

бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та 

доступної загальної 

середньої освіти `Нова 

українська школа` за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 0,00 1365,12 1346,80 1346,80 0,00 100,00

41051500

Субвенція з місцевого 

бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері 

охорони здоров`я за 

рахунок коштів медичної 3201,40 3201,40 2392,90 2123,40 -269,50 88,74

41051700

Субвенція з місцевого 

бюджету на придбання 

витратних матеріалів для 

закладів охорони здоров`я 

та лікарських засобів для 

інгаляційної анестезії за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 0,00 25,00 6,66 6,66 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, 327,10 327,10 327,10 327,10 0,00 100,00

41053000

Субвенція з місцевого 

бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих 

рад та сільських, селищних, 

міських голів, за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 0,00 420,14 420,14 420,14 0,00 100,00



41053500

Субвенція з місцевого 

бюджету на фінансове 

забезпечення будівництва, 

реконструкції, ремонту і 

утримання автомобільних 

доріг загального 

користування місцевого 

значення, вулиць і доріг 

комунальної власності у 

населених пунктах 0,00 22,10 22,10 7,50 -14,60 33,94

41053900

Інші субвенції з місцевого 

бюджету 674,64 3087,35 2965,67 2703,81 -261,86 91,17

41054300

Субвенція з місцевого 

бюджету на реалізацію 

заходів, спрямованих на 

підвищення якості освіти за 

рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 0,00 1242,36 993,89 745,41 -248,47 75,00

58100,00 59592,13 44774,13 43009,96 -1764,18 96,06

349117,41 383026,23 287579,39 258051,56 -29527,83 89,73

Всього без урахування трансферт

Всього


