Районний бюджет Галицького р-ну

Додаток 1
до рішення тридцять восьмої сесії районної ради
"Про районний бюджет на 2020 рік"
від 20 грудня 2019 року
ДОХОДИ
місцевого бюджету на 2020 рік
(грн)

Код

Найменування згідно з Класифікацією
доходів бюджету

1
2
10000000 Податкові надходження
Податки на доходи, податки на
11000000 прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
11010000 Податок та збір на доходи фізичних
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
11010100
доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб з
грошового забезпечення, грошових
винагород та інших виплат, одержаних
11010200
військовослужбовцями та особами
рядового і начальницького складу, що
сплачується податковими агентами
Податок на доходи фізичних осіб, що
сплачується податковими агентами, із
11010400
доходів платника податку інших ніж
заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що
11010500 сплачується фізичними особами за
результатами річного декларування
11020000 Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та
11020200 фінансових установ комунальної
власності
20000000 Неподаткові надходження
Доходи від власності та
21000000
підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу)
державних або комунальних унітарних
підприємств та їх об`єднань, що
21010000 вилучається до відповідного бюджету,
та дивіденди (дохід), нараховані на акції
(частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є державна аб
Частина чистого прибутку (доходу)
комунальних унітарних підприємств та їх
21010300
об`єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Адміністративні збори та платежі,
22000000 доходи від некомерційної
господарської діяльності
Плата за надання адміністративних
22010000
послуг
Адміністративний збір за проведення
державної реєстрації юридичних осіб,
22010300
фізичних осіб - підприємців та громадських
формувань
Адміністративний збір за державну
22012600 реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
22080000
комплексом та іншим державним
майном

Усього
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фонд

3
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у тому числі
бюджет
розвитку

6

1
22080400
25000000
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2
3
4
Надходження від орендної плати за
користування цілісним майновим
47550,00
47550,00
комплексом та іншим майном, що
перебуває в комунальній власності
Власні надходження бюджетних
3179782,00
Надходження від плати за послуги, що
3179782,00
надаються бюджетними установами
згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно з їх
3107232,00
основною діяльністю
Плата за оренду майна бюджетних
72550,00
установ
Усього доходів (без урахування
71588582,00 68408800,00
міжбюджетних трансфертів)
Офіційні трансферти
124909600,00 124114600,00
Від органів державного управління
124909600,00 124114600,00
Дотації з державного бюджету місцевим
26572100,00 26572100,00
бюджетам
Базова дотація
26572100,00 26572100,00
Субвенції з державного бюджету
87333300,00 87333300,00
місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету
80704600,00 80704600,00
місцевим бюджетам
Медична субвенція з державного бюджету
6628700,00
6628700,00
місцевим бюджетам
Дотації з місцевих бюджетів іншим
8038000,00
8038000,00
місцевим бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на
здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів
8038000,00
8038000,00
освіти та охорони здоров`я за рахунок
відповідної додаткової дотації з
державного бюджету
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
2966200,00
2171200,00
місцевим бюджетам
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
1016600,00
1016600,00
освіти за рахунок коштів освітньої
субвенції з місцевого бюджету на
Субвенція
надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами за
517100,00
517100,00
рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на
здійснення переданих видатків у сфері
207800,00
207800,00
охорони здоров`я за рахунок коштів
медичної субвенції,
Інші субвенції з місцевого бюджету
1224700,00
429700,00
Разом доходів
196498182,00 192523400,00

Керуючий справами
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Жанна Басовська

