
Додаток №1                                                                                                                                                       

до рішення  міської ради

від __.05.2021р № ____-VIІІ
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10000000 Податкові надходження 28642520,00 30034940,69 1392420,69 104,86

11000000

Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості 13284660,00 14913595,40 1628935,40 112,26

11010000 Податок на доходи фізичних осіб 13277810,00 14880087,40 1602277,40 112,07

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується  

із доходів платника податку у вигляді заробітної 

плати 11540100,00 13523109,23 1983009,23 117.18

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 

забезпечення, одержаних військовослужбовцями 1003410,00 759503,12 -243906,88 75.69

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 441500,00 237835,04 -203664,96 53.87

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного 

декларування 292800,00 359640,01 66840,01 122.83

11020000 Податок на прибуток підприємств 6850,00 33508,00 26658,00 489,17

11020200

Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності 6850,00 33508,00 26658,00 489.17

13000000

Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 2400,00 2385,97 -14,03 99,42

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 0,00 218,49 218,49 0,00

13010100

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування 0,00 199,06 199,06 0.00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 0,00 19,43 19,43 0.00

13030000 Рентна плата за користування надрами 2400,00 2167,48 -232,52 90,31

13030100

Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 2400,00 2167,48 -232,52 90.31

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  393150,00 993716,49 600566,49 252,76

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання бюджету Арцизької міської територіальної громади за доходами за 1 квартал 2021 р.         



14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 0,00 134115,57 134115,57 0,00

14021900 Пальне 0,00 134115,57 134115,57 0.00

14030000 

Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції) 0,00 451855,86 451855,86 0,00

14031900 Пальне 0,00 451855,86 451855,86 0.00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб’єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 393150,00 407745,06 14595,06 103.71

18000000 Місцеві податки та збори 14962310,00 14125242,83 -837067,17 94,41

18010000 Податок на майно 7915220,00 7303286,93 -611933,07 92,27

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 975,00 1883,74 908,74 193.20

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 38100,00 47829,64 9729,64 125.54

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 37950,00 531,20 -37418,80 1.40

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений  юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 318030,00 314740,32 -3289,68 98.97

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 4363095,00 4567517,85 204422,85 104.69

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2819970,00 1999026,74 -820943,26 70.89

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 0,00 88822,24 88822,24 0.00

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 300000,00 221949,20 -78050,80 73.98

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 37100,00 60986,00 23886,00 164.38

18030000 Туристичний збір 1000,00 1023,00 23,00 102,30

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 1000,00 1023,00 23,00 102.30

18050000 Єдиний податок  7046090,00 6820932,90 -225157,10 96,80

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 478740,00 718262,53 239522,53 150.03

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4359050,00 3880782,86 -478267,14 89.03

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників  2208300,00 2221887,51 13587,51 100.62

20000000 Неподаткові надходження 527875,00 615037,60 87162,60 116,51

21000000 

Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  16715,00 51257,00 34542,00 306,65

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних 

або комунальних унітарних підприємств та їх 

об'єднань 1025,00 9700,00 8675,00 946,34

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 1025,00 9700,00 8675,00 946.34

21080000 Інші надходження  15690,00 41557,00 25867,00 264,86

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 1410,00 10957,00 9547,00 777.09

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів 14280,00 30600,00 16320,00 214.29



22000000 

Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 497555,00 398002,96 -99552,04 79,99

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 423980,00 344225,92 -79754,08 81,19

22010300

Адміністративний збір за проведення державної 

реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань 0,00 23350,00 23350,00 0.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 263300,00 242932,32 -20367,68 92.26

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 160680,00 71133,60 -89546,40 44.27

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 0,00 6810,00 6810,00 0.00

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим комплексом 

та іншим державним майном  6930,00 8682,00 1752,00 125,28

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності 6930,00 8682,00 1752,00 125.28

22090000 Державне мито  66645,00 45095,04 -21549,96 67,66

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування  63255,00 41151,04 -22103,96 65.06

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян України  3390,00 3944,00 554,00 116.34

24000000 Інші неподаткові надходження  13605,00 165777,64 152172,64 1218,51

24060000 Інші надходження  13605,00 165777,64 152172,64 1218,51

24060300 Інші надходження  13305,00 165777,64 152472,64 1245.98

24062200

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  без спеціального 

дозволу 300,00 0,00 -300,00 0.00

Всього доходів без трансфертів 29170395,00 30649978,29 1479583,29 105,07

40000000 Офіційні трансферти 27461304,00 27289031,55 -172272,45 99,37

41000000 Від органів державного управління  27461304,00 27289031,55 -172272,45 99,37

41020000 

Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 6430200,00 6430200,00 0,00 100,00

41020100 Базова дотація 6430200,00 6430200,00 0,00 100.00

41030000 

Субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 18743600,00 18743600,00 0,00 100,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 18743600,00 18743600,00 0,00 100.00



41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 1011036,00 1011036,00 0,00 100,00

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 1011036,00 1011036,00 0,00 100.00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 1276468,00 1104195,55 -172272,45 86,50

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

переданих видатків у сфері освіти за рахунок 

коштів освітньої субвенції 288000,00 288000,00 0,00 100.00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 39699,00 39699,00 0,00 100.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 948769,00 776496,55 -172272,45 81.84

УСЬОГО 56631699,00 57939009,84 1307310,84 102,31
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19010000 Екологічний податок 22415,00 22134,50 -280,50 98,75

19010100

Екологічний податок, за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення 8850,00 9166,44 316,44 103.58

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 3085,00 2701,10 -383,90 87.56

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах 10480,00 10266,96 -213,04 97.97

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю 3724080,00 642605,32 -3081474,68 17.26

25010200

Надходження бюджетних установ від додаткової 

(господарської) діяльності 1550000,00 112571,56 -1437428,44 7.26

25010300

Плата за оренду майна бюджетних установ, що 

здійснюється відповідного до Закону України 

«Про оренду державного та комунального 

майна» 14110,00 4200,00 -9910,00 29.77

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 200828,35 200828,35 0.00

25020200

Надходження, що отримають бюджетні установи 

від підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 

цільових заходів 30000,00 42750,00 12750,00 142.50

Усього 5340605,00 1025089,73 -4315515,27 19.19

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД


