
Додаток 1 до рішення Надвірнянської міської 

ради від 25.03.2021 №202-6/2021 "Про 

виконання місцевого бюджету м.Надвірна за 

12 місяців 2020 року" 

 

а) Звіт про виконання дохідної частини  бюджету Надвірнянської міської ради за 12 

місяців 2020 року 

КОДД Назва бюджету 

План на 2020 з 

урахуванням 

змін 

Виконано Вик. % 

10000000 Податкові надходження   48530,9 47144,7 97,1 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості   4,0 6,0 150,0 

11020000 Податок на прибуток підприємств   4,0 6,0 150,0 

11020200 
Податок на прибуток підприємств та фінансових 

установ комунальної власності  4,0 6,0 150,0 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 66,9 61,6 92,1 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 36,9 36,9 100,0 

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) 36,9 36,9 100,0 

13030000 Рентна плата за користування надрами 30,0 24,7 82,3 

13030100 

Рентна плата за користування надрами для 

видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення 30,0 24,7 82,3 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   14115,0 13718,3 97,2 

14020000 
Акцизний податок з вироблених в Україні 

підакцизних товарів (продукції) 2400,0 2384,4 99,4 

14021900 Пальне 2400,0 2384,4 99,4 

14030000 
Акцизний податок з ввезених на митну територію 

України підакцизних товарів (продукції)  8600,0 8336,2 96,9 

14031900 Пальне 8600,0 8336,2 96,9 

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 3115,0 2997,7 96,2 

18000000 Місцеві податки 34345,0 33358,8 97,1 

18010000 Податок на майно 19555,0 20232,0 103,5 

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 5,0 8,6 172,0 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів житлової нерухомості 280,0 560,0 200,0 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 547,0 539,4 98,6 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є 

власниками об`єктів нежитлової нерухомості 1600,0 1377,5 86,1 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб   9900,0 9910,4 100,1 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб   6100,0 5589,9 91,6 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб   175,0 174,3 99,6 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб   832,0 1958,0 235,3 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 25,0 22,2 88,8 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 91,0 91,7 100,8 

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів  38,0 48,3 127,1 

18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, 38,0 48,3 127,1 



сплачений юридичними особами  

18030000 Туристичний збір  30,0 18,9 63,0 

18030100 
Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  20,0 16,5 82,5 

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  10,0 2,4 24,0 

18050000 Єдиний податок   14722,0 13059,6 88,7 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  3300,0 3194,6 96,8 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  11422,0 9865,0 86,4 

20000000 Неподаткові надходження   3631,1 3603,4 99,2 

21000000 
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   210,0 80,8 38,5 

21010300 

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 

унітарних підприємств та їх об`єднань, що 

вилучається до відповідного місцевого бюджету 0,0 0,0   

21080500 Інші надходження   0,0 0,3   

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  35,0 19,7 56,3 

21081500 

Адміністративні штрафи та інші санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 

обігу алкогольних та тютюнових виробів 175,0 60,8 34,7 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  3251,1 3358,3 103,3 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 2930,0 2986,7 101,9 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 2762,0 2821,9 102,2 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 168,0 164,8 98,1 

22080000 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном   278,0 304,3 109,5 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній власності  278,0 304,3 109,5 

22090000 Державне мито   43,1 67,3 156,1 

22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду 

та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування   40,0 43,4 108,5 

22090400 

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів (посвідок) та 

паспортів громадян України  3,1 23,9 771,0 

24000000 Інші неподаткові надходження   170,0 164,3 96,6 

24060000 Інші надходження   170,0 163,5 96,2 

24060300 Інші надходження   170,0 163,5 96,2 

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    0,8   

31010200 

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, 

спадкового майна, майна, одержаного 

територіальною громадою в порядку спадкування 

чи дарування, а також валютні цінності і грошові 

кошти, власники яких невідомі   0,0 0,9   

  Разом власних доходів 52162,0 50749,0 97,3 

40000000 Офіційні трансферти   2796,1 2704,3 96,7 

41000000 Від органів державного управління   2796,1 2704,3 96,7 

41052300 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 1072,1 1072,1 100,0 

41053000 

Субвенція з місцевого бюджету на проведення 

виборів депутатів місцевих рад та сільських, 

селищних, міських голів, за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 1381 1381 100,0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 100 100 100,0 



41054100 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 243 151,2 62,2 

900102 РАЗОМ ДОХОДІВ (за загальним фондом) 54958,1 53453,3 97,3 

  Спеціальний фонд       

10000000 Податкові надходження   210 136,9 65,2 

19000000 Інші податки та збори  210 136,9 65,2 

19010000 Екологічний податок  210 136,9 65,2 

19010100 

Екологічний податок, який справляється за викиди 

в атмосферне повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення (за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису 

вуглецю) 60 48,6 81,0 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  50 34,4 68,8 

19010300 

Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини  100 53,9 53,9 

20000000 Неподаткові надходження   290 56 19,3 

24000000 Інші неподаткові надходження   290 56 19,3 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища внаслідок 

господарської та іншої діяльності    29,4   

24170000 
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 290 26,6 9,2 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   1500 2952,3 196,8 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  1500 2952,3 196,8 

33010000 Кошти від продажу землі   1500 2952,3 196,8 

33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться на 

території Автономної Республіки Крим 1500 2952,3 196,8 

  РАЗОМ ДОХОДІВ (за спеціальним фондом) 2000 3145,2 157,3 

  
Всього доходів загального та спеціального 

фонду 56958,1 56598,5 99,4 

 

 

Секретар міської ради                                                                          Пекарський Т.М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


