
(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

10000000 230.757.692,00 230.647.392,00 110.300,00 0,00

11000000 84.518.209,00 84.518.209,00 0,00 0,00

11010000 84.511.104,00 84.511.104,00 0,00 0,00

11010100 62.647.012,00 62.647.012,00 0,00 0,00

11010200 1.096.892,00 1.096.892,00 0,00 0,00

11010400 19.757.842,00 19.757.842,00 0,00 0,00

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

11020000 7.105,00 7.105,00 0,00 0,00

11020200 7.105,00 7.105,00 0,00 0,00

13000000 97.937.715,00 97.937.715,00 0,00 0,00

13010000 2.216.464,00 2.216.464,00 0,00 0,00

13010100 887.056,00 887.056,00 0,00 0,00

13010200 1.329.408,00 1.329.408,00 0,00 0,00

13030000 95.721.251,00 95.721.251,00 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 4.182.722,00 4.182.722,00 0,00 0,00

13030800 77.567.407,00 77.567.407,00 0,00 0,00

13030900 13.911.722,00 13.911.722,00 0,00 0,00

14000000 7.533.232,00 7.533.232,00 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 4.559.568,00 4.559.568,00 0,00 0,00

14031900 4.559.568,00 4.559.568,00 0,00 0,00

14040000 1.589.198,00 1.589.198,00 0,00 0,00

18000000 40.658.236,00 40.658.236,00 0,00 0,00

18010000 18.471.353,00 18.471.353,00 0,00 0,00

18010100 55.821,00 55.821,00 0,00 0,00

18010200 186.162,00 186.162,00 0,00 0,00

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

18010400 624.995,00 624.995,00 0,00 0,00

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

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 нерухомості

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

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування

Рентна 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>

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

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

20541000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Додаток 1

                            до рішення ХVІ сесії VIII скликання

                            Краснокутської селищної ради 

                            від 16 листопада  2021 року № 3260-VIII

ДОХОДИ

 бюджету Краснокутської селищної територіальної громади на 2021 рік



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

Спеціальний фонд

2

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

18010500 941.460,00 941.460,00 0,00 0,00

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

18010700 4.292.815,00 4.292.815,00 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 85,00 85,00 0,00 0,00

18020100 85,00 85,00 0,00 0,00

18050000 22.186.798,00 22.186.798,00 0,00 0,00

18050300 1.632.400,00 1.632.400,00 0,00 0,00

18050400 9.191.998,00 9.191.998,00 0,00 0,00

18050500 11.362.400,00 11.362.400,00 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 7.057.195,00 1.472.502,00 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 1.293.143,00 1.293.143,00 0,00 0,00

22010000 1.228.602,00 1.228.602,00 0,00 0,00

22010300 28.060,00 28.060,00 0,00 0,00

22012500 459.627,00 459.627,00 0,00 0,00

22012600 740.915,00 740.915,00 0,00 0,00

22080000 34.541,00 34.541,00 0,00 0,00

22080400 34.541,00 34.541,00 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

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

24000000 38.749,00 38.749,00 0,00 0,00

24060000 38.749,00 38.749,00 0,00 0,00

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

Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних 

паспортів (посвідок) та паспортів громадян України  

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Плата 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 власності

Державне мито  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

Адміністративні штрафи та інші санкції 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів

Плата 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 формувань

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 власність

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх 

об`єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету

Інші надходження  

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 

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 

Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

Спеціальний фонд

2

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

24062200 16.097,00 16.097,00 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 37.850,00 0,00 37.850,00 37.850,00

33000000 37.850,00 0,00 37.850,00 37.850,00

33010000 37.850,00 0,00 37.850,00 37.850,00

33010100 37.850,00 0,00 37.850,00 37.850,00

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

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

238.438.481,00 232.119.894,00 6.318.587,00 37.850,00

40000000 88.232.216,00 86.433.216,00 1.799.000,00 1.799.000,00

41000000 88.232.216,00 86.433.216,00 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 73.004.725,00 73.004.725,00 0,00 0,00

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

41034600 560.000,00 560.000,00 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 7.285.191,00 5.486.191,00 1.799.000,00 1.799.000,00

41051000 1.599.085,00 1.599.085,00 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 1.677.894,00 1.327.894,00 350.000,00 350.000,00

41055000 976.812,00 976.812,00 0,00 0,00

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

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 

збройного конфлікту на сході України

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

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

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)

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 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 (родючого шару ґрунту) без 

спеціального дозволу відшкодування збитків за погіршення якості 

ґрунтового покриву тощо та за неодержання доходів у зв`язку з тимчасовим 

невикористанням земельних ділянок

Власні надходження бюджетних установ  



усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

Спеціальний фонд

2

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Х 326.670.697,00 318.553.110,00 8.117.587,00 1.836.850,00

Секретар ради Валентина ОВЧАРЕНКО

Разом доходів


