Додаток 1
до рішення _______ сесії
VIІ-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від ____________2018р. № _____

Уточнений обсяг доходів районного бюджету на 2017 рік
грн.

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

1
2
10000000 Податкові надходження
11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

Загальний фонд
Спеціальний фонд
Разом
затверджено на уточнено на затверджено уточнено на затверджено на уточнено на 2016
2017 рік
2017рік
на 2017 рік
2017 рік
2016рік
рік
3
4
5
6
7
8
127137280,00 160238679,00
0,00
0,00
127137280,00
160238679,00
127137280,00

160238679,00

0,00

0,00

127137280,00

160238679,00

11010000 Податок на доходи фізичних осіб

127125280,00

160226679,00

0,00

0,00

127125280,00

160226679,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010100 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку у вигляді заробітної плати

126363130,00

159464529,00

126363130,00

159464529,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010400 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

254050,00

254050,00

254050,00

254050,00

508100,00

508100,00

508100,00

508100,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

12000,00

83100,00

83100,00

5335470,00

5335470,00

5418570,00

5418570,00

2100,00

2100,00

0,00

0,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

2100,00

75000,00

75000,00

75000,00

75000,00

6000,00

6000,00

6000,00

6000,00

55000,00

55000,00

55000,00

55000,00

14000,00

14000,00

14000,00

14000,00

6000,00
6000,00
6000,00

6000,00
6000,00
6000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6000,00
6000,00
6000,00

6000,00
6000,00
6000,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ

0,00

0,00

5335470,00

5335470,00

5335470,00

5335470,00

Надходження від плати за послуги, що
25010000 надаються бюджетними установами згідно із
законодавством

0,00

0,00

5335470,00

5335470,00

5335470,00

5335470,00

3978420,00

3978420,00

3978420,00

3978420,00

1354050,00

1354050,00

1354050,00

1354050,00

3000,00

3000,00

3000,00

3000,00

5335470,00
0,00
0,00
0,00

5335470,00
6057475,00
6057475,00
0,00

132555850,00
318144800,00
318144800,00
32792000,00

165657249,00
370017337,48
370017337,48
32792000,00

32792000,00

32792000,00

285352800,00

337225337,48

72439400,00

70987200,00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010500 сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових
11020200
установ комунальної власності
20000000 Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
21000000
діяльності
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об"єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, та
21010000
дивіденти (дохід), нараховані на акції
(частки, паї) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна або
комунальна власність
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних
21010300 унітарних підприємств та їх об"єднань, що
вилучається до відповідного місцевого бюджету
Адміністративні збори та платежі, доходи від
22000000 некомерційної господарської діяльності
Адміністративний збір за проведення державної
22010300 реєстрації юридичних осіб,фізичних осібпідприємців та громадських формувань
Адміністративний збір за державну реєстрацію
22012600 речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
Орендна плата за водні об"єкти (їх частини), що
22130000 надаються в користування на умовах оренди
райдержадміністрацією
24000000 Інші неподаткові надходження
24060000 Інші надходження
24060300 Інші надходження

25010100

Плата за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно з їх основною діяльністю

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
Надходження бюджетних установ від реалізації
25010400 в установленому порядку майна ( крім
нерухомого майна)
РАЗОМ ДОХОДІВ
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
41020000 Дотації
Додаткова дотація з державного бюджету
місцевим бюджетам на здійснення переданих з
41020200
державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров"я
41030000 Субвенції
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім`ям з дітьми,
41030600 малозабезпеченим сім`ям, інвалідам з
дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям

127220380,00
318144800,00
318144800,00
32792000,00

160321779,00
363959862,48
363959862,48
32792000,00

32792000,00

32792000,00

285352800,00

331167862,48

72439400,00

70987200,00

0,00

0,00

0,00

6057475,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату електроенергії,
41030800 природного газу, послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

85316800,00

120289900,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання пільг та житлових
41031000 субсидій населенню на придбання твердого та
рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу

209300,00

268400,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
41033600 бюджетам на відшкодування вартості лікарських
засобів для лікування окремих захворювань
Освітня субвенція з державного бюджету
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
41034200
місцевим бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо
41034500
соціально-економічного розвитку окремих
територій
41035000 Інші субвенції
41033900

41035200

209300,00

268400,00

1581000,00

86292000,00

86292000,00

86292000,00

40708500,00

41590000,00

40708500,00

41590000,00

386800,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво (придбання) житла
для сімей загиблих військовослужбовців, які
брали безпосередньо участь в
41036100
антитерористичній операції, а також для
інвалідів І-ІІ групи з числа військовослужбовців,
які брали участь у зазначеній операції та
потребують поліпшення житлових умов

Начальник фінансового управління Стрийської
райдержадміністрації

120289900,00

86292000,00

Субвенція з державного бюджету місцевим
41035400 бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами

ВСЬОГО ДОХОДІВ

85316800,00

1581000,00

Субвенція за рахунок залишку коштів освітньої
субвенції з державного бюджету місцевим
бюджетам, що утворився на початок
бюджетного періоду

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, грошового
41035800 забезпечення батькам-вихователям і
прийомним батькам за надання соціальних
послуг у дитячих будинках сімейного типу та
прийомних сім"ях за принципом "гроші ходять за
дитиною"

0,00

445365180,00

3000000,00

4500000,00

0,00

7500000,00

5220797,15

1557475,00

0,00

6778272,15

1139759,00

0,00

1139759,00

48668,00

0,00

48668,00

187400,00

386800,00

187400,00

562738,33

0,00

562738,33

450700650,00

535674586,48

524281641,48

5335470,00

Н.Меленик

11392945,00

