Додаток 1
до рішення VIII–ої сесії
VI-го демократичного скликання
Стрийської районної ради
від 5 січня 2012 року № 108

Доходи районного бюджету на 2012 рік
грн.
Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом
Разом

1

2

у т.ч. бюджет
розвитку

3

4

5

6

10000000 Податкові надходження
11000000 Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

52573220,00
52573220,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52573220,00
52573220,00

11010000 Податок на доходи фізичних осіб
11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати

52573220,00
51195820,00

0,00
0,00

0,00
0,00

52573220,00
51195820,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування

1377400,00

0,00

0,00

1377400,00

20000000 Неподаткові надходження
21000000 Доходи від власності та підприємницької
діяльності

1520400,00
632100,00

2537260,00
11000,00

0,00
0,00

4057660,00
643100,00

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних
коштів місцевих бюджетів

370100,00

0,00

0,00

370100,00

21080000 Інші надходження
21080500 Інші надходження
21110000 Надходження коштів від відшкодування
втрат сільськогосподарського і
лісогосподарського виробництва

262000,00
262000,00
0,00

0,00
0,00
11000,00

0,00
0,00
0,00

262000,00
262000,00
11000,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи
від некомерційної господарської діяльності

12000,00

0,00

0,00

12000,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг
22010300 Реєстраційний збір за проведення державної
реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців

12000,00
12000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

12000,00
12000,00

24000000
24060000
24060300
25000000
25010000

876300,00
876300,00
876300,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
2526260,00
2526260,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

876300,00
876300,00
876300,00
2526260,00
2526260,00

25010100 Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх основною
діяльністю

0,00

1831890,00

0,00

1831890,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ
25010400 Надходження бюджетних установ від
реалізації в установленому порядку майна
(крім нерухомого майна)

0,00
0,00

691370,00
3000,00

0,00
0,00

691370,00
3000,00

54093620,00
123418100,00
123418100,00

2537260,00
5989200,00
5989200,00

0,00
102000,00
102000,00

56630880,00
129407300,00
129407300,00

Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що
надаються бюджетними установами згідно із
законодавством

Разом доходів
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління

Код

Найменування доходів згідно із бюджетною
класифікацією

Загальний
фонд

Спеціальний фонд
Разом
Разом

1

2

у т.ч. бюджет
розвитку

3

4

5

6

41010000 Кошти, що надходять з інших бюджетів
41010600 Кошти, що надходять до районних та
міських (міст Києва і Севастополя, міст
республіканського і обласного значення)
бюджетів з міських (міст районного
значення), селищних, сільських та районних
у містах бюджетів

15696000,00
15696000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

15696000,00
15696000,00

41020000 Дотації
41020100 Дотації вирівнювання з державного бюджету
місцевим бюджетам

56009700,00
56009700,00

0,00
0,00

0,00
0,00

56009700,00
56009700,00

41030000 Субвенції
41030400 Субвенція з інших бюджетів на виконання
інвестиційних проектів

51712400,00
0,00

5989200,00
102000,00

102000,00
102000,00

57701600,00
102000,00

41030600 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату допомоги сім`ям з
дітьми, малозабезпеченим сім`ям, інвалідам
з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової
державної допомоги дітям

41255300,00

0,00

0,00

41255300,00

41030800 Субвенція з державного бюджету місцевим
7710400,00
бюджетам на надання пільг та житлових
субсидій населенню на оплату
електроенергії, природного газу, послуг
тепло-, водопостачання і водовідведення,
квартирної плати (утримання будинків і
споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот

0,00

0,00

7710400,00

41030900 Субвенція з державного бюджету місцевим
1708900,00
бюджетам на надання пільг з послуг зв`язку,
інших передбачених законодавством пільг
(крім пільг на одержання ліків,
зубопротезування, оплату електроенергії,
природного і скрапленого газу на побутові
потреби, твердого та рідкого пічного побутового
палива, послуг тепло-, водопостачання і
водовідведення, квартирної плати (утримання
будинків і споруд та прибудинкових територій),
вивезення побутового сміття та рідких нечистот),
на компенсацію втрати частини доходів у
зв»язку з відміною податку з власників
транспортних засобів та інших самохідних
машин і механізмів та відповідним збільшенням
ставок акцизного податку з пального і на
компенсацію за пільговий проїзд окремих
категорій громадян)

0,00

0,00

1708900,00

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

151900,00

0,00

0,00

151900,00

41034400 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на будівництво, реконструкцію,
ремонт та утримання вулиць і доріг
комунальної власності у населених пунктах

0,00

5887200,00

0,00

5887200,00

41035600 Субвенція на проведення видатків місцевих

820500,00

0,00

0,00

820500,00

бюджетів, що не враховуються при
визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів
41035800 Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на виплату державної соціальної
допомоги на дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування,
грошового забезпечення батькамвихователям і прийомним батькам за
надання соціальних послуг у дитячих
будинках сімейного типу та прийомних сім»ях
за принципом «гроші ходять за дитиною»
Всього доходів

Керівник секретаріату районної ради

65400,00

0,00

0,00

65400,00

177511720,00

8526460,00

102000,00

186038180,00

Анна Торкало

