
Додаток №1

від 28.10.2021 р. 
№382-14/2021

(гривень)

в сумі в %  

Загальний  фонд

10000000 Податкові надходження 59869968.00 39559912.35 -20310055.65 66.1

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 41603100.00 25604427.48 -15998672.52 61.5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 41602100.00 25601741.12 -16000358.88 61.5

11020200
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 
комунальної власності 1000.00 2686.36 1686.36 268.6

13000000
Рентна плата та плата за використання інших 
природних ресурсів 715970.00 491042.14 -224927.86 68.6

13010200

Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім 
рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 
користування) 480000.00 163874.75 -316125.25 34.1

13030100

Рентна плата за користування надрами для видобування 
інших корисних копалин загальнодержавного значення

3500.00 3001.94 -498.06 85.8

13030700

Рентна плата за користування надрами для видобування 
нафти 133670.00 162157.43 28487.43 121.3

13030800
Рентна плата за користування надрами для видобування 
природного газу 98800.00 162008.02 63208.02 164.0

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  3619500.00 2167782.82 -1451717.18 59.9

14020000
Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних 
товарів (продукції) (пальне) 462800.00 226263.71 -236536.29 48.9

14030000
Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції) (пальне) 1619800.00 768434.29 -851365.71 47.4

14040000
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 1536900.00 1173084.82 -363815.18 76.3

18000000
Місцеві податки та збори, що сплачуються 
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом України 13931398.00 11296659.91 -2634738.09 81.1

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 6700.00 3513.84 -3186.16 52.4

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
житлової нерухомості 89100.00 60956.88 -28143.12 68.4

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 430000.00 641225.26 211225.26 149.1

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 
нежитлової нерухомості 606500.00 349848.65 -256651.35 57.7

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 611000.00 460020.49 -150979.51 75.3

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3706098.00 2805895.23 -900202.77 75.7

до  рішення сесії селищної ради

                                про виконання доходів бюджету Рожнятівської селищної територіальної громади                             за  9 
місяців  2021 року 

                               ЗВІТ

9558000000 
(код бюджету)

відхилення до плану

Код
Найменування доходів згідно із бюджетною 
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18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25000.00 25000.00 0.0

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 5000.00 0.00 -5000.00 0.0

18050000 Єдиний податок  7063400.00 6133140.15 -930259.85 86.8

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 747000.00 713691.25 -33308.75 95.5

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 6214300.00 5376285.64 -838014.36 86.5

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків  ̀ 102100.00 43163.26 -58936.74 42.3

20000000 Неподаткові надходження 1728700.00 1515593.75 -213106.25 87.7

21000000
Доходи від власності та підприємницької діяльності 
діяльності 156800.00 336743.78 179943.78 214.8

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) окмунальних унітарних 
підприємств та їх об’єднань, що вилучається до місцевого 
бюджету 1000.00 312.18 -687.82 31.2

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 139800.00 264081.60 124281.60 188.9

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів 16000.00 72350.00 56350.00 452.2

22000000
Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 1546900.00 1176366.40 -370533.60 76.0

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 1003400.00 827127.38 -176272.62 82.4

22012600
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 120000.00 86976.00 -33024.00 72.5

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 послуг, пов’язаних з такою 
державною реєстрацією 1150.00 1150.00 0.0

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 
комунальній власності 337500.00 232138.21 -105361.79 68.8

22090000 Державне мито 62000.00 28974.81 -33025.19 46.7

22130000
Орендна плата за водні об’єкти (їх частини), що 
надаються в користування на умовах оренди 24000.00 0.000 -24000.00 0.0

24000000 Інші неподаткові надходження 25000.00 2483.57 -22516.43 9.9

24060300 Інші надходження 25000.00 87.00 -24913.00 0.3

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках, які не 
надані у користування та не передані у власність, 
внаслідок їх самовільного зайняття, використання не за 
цільовим призначенням 2396.57 2396.57 0.0

Разом доходів 61598668.00 41075506.10 -20523161.90 66.7

40000000 Офіційні трансферти 98539101.00 73489261.92 -25049839.08 74.6

Дотації 25810200.00 19358000.00 -6452200.00 75.0

41020100 Базова дотація 22912300.00 17184600.00 -5727700.00 75.0

41040200

Додаткова 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

2897900.00 2173400.00 -724500.00 75.0

Субвенції 72728901.00 54131261.92 -18597639.08 74.4
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41034500

Субвенція з державного бюджету на здійснення  заходів 
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1200000.00 1220000.00 20000.00 101.7

41035200
Субвенція з державного бюджету на розвиток мережі 
центрів надання адміністративних послуг 900090.00 900090.00 0.00 100.0

41051000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 
видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 
субвенції 1667300.00 1168400.00 -498900.00 70.1

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 360300.00 215000.00 -145300.00 59.7

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 
українська школа" за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету 410400.00 410400.00 0.00 100.0

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 423300.00 423300.00 0.00 100.0

41053900 Субвенція з інших місцевих бюджетів  всього :  1312511.00 900271.92 -412239.08 68.6

41053900

Субвенція з обласного бюджету на поховання  померлих 
(загиблих) учасників  бойових  дій та осіб з інвалідністю 
внаслідок війни 13000.00 2064.00 -10936.00 15.9

41053900

Субвенція з обласного бюджету на  пільги на медичне  
обслуговування громадян, які  постраждали  внаслідок 
Чорнобильської  катастрофи 18600.00 13950.00 -4650.00 75.0

41053900
Субвенція з  обласного бюджету  на додаткові виплати 
ветеранам ОУН-УПА 36000.00 13000.00 -23000.00 36.1

41053900

Субвенція з обласного бюджету на додаткову виплату 
бійцям-добровольцям, які брали участь у захисті 
територіальної цілісності та державного суверенітету 
України, з розрахунку 500 грн. в місяць на одну 18000.00 9000.00 -9000.00 50.0

41053900

Субвенція з обласного бюджету на виконання Програми 
розвитку місцевого самоврядування області на 2021 рік 
"Розвиток туристичного потенціалу с.Сваричів" 155000.00 155000.00 0.00 100.0

41053900

Субвенція з обласного бюджету розвитку на придбання 
віконних конструкцій для їх заміни у вівтарній частині УПЦ 
КП "Вознесіння Христового" села Сваричів 10000.00 10000.00 0.00 100.0

41053900

Субвенція з обласного бюджету для встановлення 
туристично-інформаційних стендів біля пам’яток 
архітектури національного і місцевого значення 3600.00 -3600.00 0.0

41053900

Субвенція з обласного бюджету на придбання та 
встановлення огорожі в ЗДО садочок "Вербівочка" села 
Вербівка 19600.00 -19600.00 0.0

41053900
Субвенція з обласного бюджету на поточний ремонт 
будинку культури в с.Петранка 20000.00 -20000.00 0.0

41053900
Субвенція з обласного бюджету на поточний ремонт 
санвузла в Петранківській школі І-ІІІ ст. 10500.00 -10500.00 0.0

41053900

Субвенція з Дубівської сільської ради ТГ на відшкодування 
комунальних послуг для КНП "Центр первинної медичної 
допомоги" 24160.00 22155.49 -2004.51 91.7

41053900
Субвенція з Дубівської сільської ради ТГ на відшкодування 
коштів за навчання дітей для Рожнятівської ДШМ 238732.00 238732.00 0.00 100.0

41053900
Субвенція з Дубівської сільської ради ТГ на відшкодування 
коштів інклюзивно-ресурсного центрк за висновки ІРЦ 40000.00 25000.000 -15000.00 62.5
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41053900
Субвенція з Спаської сільської ТГ на відшкодування коштів 
за навчання дітей для Рожнятівської ДШМ 68000.00 60901.31 -7098.69 89.6

41053900
Субвенція з Спаської сільської ТГ на відшкодування коштів 
інклюзивно-ресурсного центр за висновки ІРЦ 14000.00 -14000.00 0.0

41053900

Субвенція з Спаської сільської ТГ на відшкодування 
комунальних послуг для КНП "Центр первинної медичної 
допомоги" 102769.00 66314.05 -36454.95 64.5

41053900

Субвенція з Перегінської селищної ради ТГ на відшкодування 
комунальних послуг для КНП "Центр первинної медичної 
допомоги" 205000.00 91840.00 -113160.00 44.8

41053900

Субвенція з бюджету Долинської міської ради ТГ для 
оплати за надані освітні послуги Рожнятівською школою 
мистецтв 168900.00 81642.46 -87257.54 48.3

41053900
Субвенція з бюджету Новицької сільської  ради ТГ для 
оплати комунальних послуг ФАП с.Берлоги 31650.00 20375.610 -11274.39 64.4

Всього доходів загального  фонду 160137769.00 114564768.02 -45573000.98 71.5

Спеціальний  фонд

19010000 Екологічний податок 12999.650 12999.65 0.0

21110000

Надходження коштів від відшкодування втрат 
сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва

13018.48 13018.48 0.0

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 20000.00 30143.82 10143.82 0.0

25000000 Власні надходження бюджетних установ 825820.00 597473.59 -228346.41 72.3

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 392000.00 392627.91 627.91 0.0

Разом доходів спеціального фонду 1237820.00 1046263.45 -191556.55 84.5

Субвенції

41053600
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
природоохоронних заходів 500000.00 99790.00 -400210.00 20.0

41050000 Субвенція з інших місцевих бюджетів  всього : 694900.00 544966.30 -149933.70 78.4

41053900

Субвенція з обласного бюджету на виконання Програми 
розвитку місцевого самоврядування області на 2021 рік 
"Розвиток туристичного потенціалу с.Сваричів" 145000.00 145000.00 0.00 100.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на 
реконструкцію подвір"я Вербівської гімназії Рожнятівської 
селищної ради 70000.00 70000.00 0.00 100.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 
ремонт вуличного освітлення у селі Нижнівй Струтин 
Рожнятівської селищної ради 49000.00 48976.11 -23.89 100.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 
ремонт Рожнятівського закладу дошкільної освіти (ясла-
садок) "Золота рибка" Рожнятівської селищної ради 70000.00 69999.60 -0.40 100.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 
ремонт Рожнятівського ліцею Рожнятівської селищної 
ради 64000.00 64000.00 0.00 0.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 
ремонт народного дому села Рівня відділу культури 
Рожнятівської селищної ради 49000.00 48997.91 -2.09 100.0

41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку на капітальний 
ремонт бібліотеки-філії села Камінь Рожнятівської 
публічної бібліотеки з філіями Рожнятівської селищної 
ради 49000.00 48992.68 -7.32 100.0
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41053900

Субвенція з обласного  бюджету розвитку для відновлення 
вузькоколійної залізниці від селища Брошнів-Осада до села 
Осмолода 100000.00 -100000.00 0.0

41053900
Субвенція з обласного  бюджету на капітальний ремонт 
даху Народного дому села Вербівка 49900.00 -49900.00 0.0

41053900
Субвенція з обласного  бюджету на придбання та 
встановлення дитячого майданчика для с.Камінь 49000.00 49000.00 0.00 100.0

ВСЬОГО ДОХОДІВ  СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 2432720.00 1691019.75 -741700.25 69.5

ВСЬОГО ДОХОДІВ ЗАГАЛЬНОГО ТА СПЕЦІАЛЬНОГО 
ФОНДІВ 162570489.00 116255787.77 -46314701.23 71.5

Секретар селищної ради                 Тетяна Михайлишин


