
(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

10000000 218.939.694,00 218.829.394,00 110.300,00 0,00

11000000 88.718.755,00 88.718.755,00 0,00 0,00

11010000 88.700.755,00 88.700.755,00 0,00 0,00

11010100 62.450.350,00 62.450.350,00 0,00 0,00

11010200 1.982.792,00 1.982.792,00 0,00 0,00

11010400 23.258.255,00 23.258.255,00 0,00 0,00

11010500 1.009.358,00 1.009.358,00 0,00 0,00

11020000 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

11020200 18.000,00 18.000,00 0,00 0,00

13000000 79.736.611,00 79.736.611,00 0,00 0,00

13010000 3.001.464,00 3.001.464,00 0,00 0,00

13010100 1.322.056,00 1.322.056,00 0,00 0,00

13010200 1.679.408,00 1.679.408,00 0,00 0,00

13030000 76.735.147,00 76.735.147,00 0,00 0,00

13030100 59.400,00 59.400,00 0,00 0,00

13030200 0,00 0,00 0,00 0,00

13030700 3.753.945,00 3.753.945,00 0,00 0,00

13030800 60.374.714,00 60.374.714,00 0,00 0,00

13030900 12.547.088,00 12.547.088,00 0,00 0,00

14000000 8.517.528,00 8.517.528,00 0,00 0,00

14020000 1.384.466,00 1.384.466,00 0,00 0,00

14021900 1.384.466,00 1.384.466,00 0,00 0,00

14030000 5.736.758,00 5.736.758,00 0,00 0,00

14031900 5.736.758,00 5.736.758,00 0,00 0,00

14040000 1.396.304,00 1.396.304,00 0,00 0,00

18000000 41.856.500,00 41.856.500,00 0,00 0,00

18010000 17.519.500,00 17.519.500,00 0,00 0,00

18010100 33.300,00 33.300,00 0,00 0,00

18010200 175.200,00 175.200,00 0,00 0,00

       Додаток 1

                                                       до рішення ХІІІ сесії VIII скликання

                                                       Краснокутської селищної ради 

                                                       від 10 вересня  2021 року № -VIII

ДОХОДИ

бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік
20541000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Податкові надходження  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості  

Податок та збір на доходи фізичних осіб

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  

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користуванняРентна 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 загальнодержавного 

значення

Рентна плата за користування надрами для видобування інших 

корисних копалин загальнодержавного значення

<Код виключено з бюджетної класифікації згідно наказу №827 від 

30.12.2020 року>

Рентна плата за користування надрами для видобування нафти

Рентна плата за користування надрами для видобування 

природного газу

Рентна плата за користування надрами для видобування газового 

конденсату

Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)

Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом України

Податок на майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомостіПодаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

18010300 603.200,00 603.200,00 0,00 0,00

18010400 529.000,00 529.000,00 0,00 0,00

18010500 917.700,00 917.700,00 0,00 0,00

18010600 9.414.700,00 9.414.700,00 0,00 0,00

18010700 3.494.200,00 3.494.200,00 0,00 0,00

18010900 2.290.200,00 2.290.200,00 0,00 0,00

18011100 62.000,00 62.000,00 0,00 0,00

18020000 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

18020100 12.000,00 12.000,00 0,00 0,00

18050000 24.325.000,00 24.325.000,00 0,00 0,00

18050300 1.932.400,00 1.932.400,00 0,00 0,00

18050400 9.492.900,00 9.492.900,00 0,00 0,00

18050500 12.899.700,00 12.899.700,00 0,00 0,00

19000000 110.300,00 0,00 110.300,00 0,00

19010000 110.300,00 0,00 110.300,00 0,00

19010100 97.700,00 0,00 97.700,00 0,00

19010200 500,00 0,00 500,00 0,00

19010300 12.100,00 0,00 12.100,00 0,00

20000000 6.924.629,00 1.339.936,00 5.584.693,00 0,00

21000000 140.610,00 140.610,00 0,00 0,00

21010000 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

21010300 1.600,00 1.600,00 0,00 0,00

21080000 139.010,00 139.010,00 0,00 0,00

21081100 63.351,00 63.351,00 0,00 0,00

21081500 72.663,00 72.663,00 0,00 0,00

21081700 2.996,00 2.996,00 0,00 0,00

22000000 1.176.674,00 1.176.674,00 0,00 0,00

22010000 1.119.945,00 1.119.945,00 0,00 0,00

22010300 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00

22012500 450.000,00 450.000,00 0,00 0,00

22012600 654.945,00 654.945,00 0,00 0,00

22080000 26.729,00 26.729,00 0,00 0,00

22080400 26.729,00 26.729,00 0,00 0,00

22090000 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00

22090100 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомостіПодаток на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомостіЗемельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Транспортний податок з юридичних осіб

Збір за місця для паркування транспортних засобів 

Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений 

юридичними особами 

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

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 

Неподаткові надходження  

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Частина чистого прибутку (доходу) державних або 

комунальних унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), 

нараховані на акції (частки) господарських товариств, у 

статутних капіталах яких є державна або комунальна 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об`єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджетуІнші надходження  

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробівПлата за встановлення земельного сервітуту

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

Плата за надання адміністративних послуг

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських 

формуваньПлата за надання інших адміністративних послуг

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном  

Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власностіДержавне мито  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення документів 

на спадщину і дарування  



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

22090400 10.000,00 10.000,00 0,00 0,00

24000000 22.652,00 22.652,00 0,00 0,00

24060000 22.652,00 22.652,00 0,00 0,00

24060300 22.652,00 22.652,00 0,00 0,00

25000000 5.584.693,00 0,00 5.584.693,00 0,00

25010000 5.062.326,00 0,00 5.062.326,00 0,00

25010100 4.944.318,00 0,00 4.944.318,00 0,00

25010300 118.008,00 0,00 118.008,00 0,00

25020000 522.367,00 0,00 522.367,00 0,00

25020200 522.367,00 0,00 522.367,00 0,00

30000000 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

33000000 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

33010000 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

33010100 25.000,00 0,00 25.000,00 25.000,00

50000000 585.744,00 0,00 585.744,00 0,00

50110000 585.744,00 0,00 585.744,00 0,00

226.475.067,00 220.169.330,00 6.305.737,00 25.000,00

40000000 87.633.560,00 85.834.560,00 1.799.000,00 1.799.000,00

41000000 87.633.560,00 85.834.560,00 1.799.000,00 1.799.000,00

41020000 5.774.300,00 5.774.300,00 0,00 0,00

41020100 5.774.300,00 5.774.300,00 0,00 0,00

41030000 72.444.725,00 72.444.725,00 0,00 0,00

41033900 71.297.900,00 71.297.900,00 0,00 0,00

41035500 1.146.825,00 1.146.825,00 0,00 0,00

41040000 2.168.000,00 2.168.000,00 0,00 0,00

41040200 2.168.000,00 2.168.000,00 0,00 0,00

41050000 7.246.535,00 5.447.535,00 1.799.000,00 1.799.000,00

41051000 1.569.779,00 1.569.779,00 0,00 0,00

41051100 1.449.000,00 0,00 1.449.000,00 1.449.000,00

41051200 737.879,00 737.879,00 0,00 0,00

41051400 844.521,00 844.521,00 0,00 0,00

41053900 1.668.544,00 1.318.544,00 350.000,00 350.000,00

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 

закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Власні надходження бюджетних установ  

Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю 

Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється 

відповідного до Закону України «Про оренду державного та 

комунального майна»

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  

Надходження, що отримають бюджетні установи від підприємств, 

організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для 

виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для 

суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших 

об`єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності 

фізичних або юридичних осіб

Доходи від операцій з капіталом  

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

Кошти від продажу землі  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим

Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади  

Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Базова дотація

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію заходів, спрямованих на підвищення доступності 

широкосмугового доступу до Інтернету в сільській місцевості

Дотації з місцевих бюджетів іншим 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
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів 

освітньої субвенції, що утворився на початок бюджетного періоду

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

Інші субвенції з місцевого бюджету



усього
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1 3 4 5 6
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41055000 976.812,00 976.812,00 0,00 0,00

Х 314.108.627,00 306.003.890,00 8.104.737,00 1.824.000,00

Перший заступник селищного голови Сергій МОЦИК

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

Разом доходів


