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               Додаток 1

до рішення ХХХІІ сесії VIІ cкликання ЧугуївськоЇ 
районної ради від 20.12.2017р."Про районний 
бюджет на 2018 рік"

Доходи  Чугуївського  районного  бюджету на 2018 рік

(грн.)

Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Всього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд
в т.ч. 

бюджет 
розвитку

Податкові надходження 38 035 200 38 035 200

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

35 035 200 35 035 200

Податок та збір на доходи фізичних осіб
35 030 000 35 030 000

Податок на прибуток підприємств 5 200 5 200

Рентна плата та плата за використання інших природних 
ресурсів

3 000 000 3 000 000

Рентна плата за користування надрами 3 000 000 3 000 000

Неподаткові надходження   6 577 100 825 200 5 751 900

Доходи від власності та підприємницької діяльності 
 

100 600 100 600

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, паї) 
господарських товариств, у статутних капіталах яких 
є держав
Інші надходження   100 000 100 000

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності 

614 600 614 600

Плата за надання адміністративних послуг
327 000 327 000

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим 
державним майном  

287 600 287 600

Інші неподаткові надходження 110 000 110 000

Інші надходження 110 000 110 000

Власні надходження бюджетних установ 5 751 900 5 751 900

Доходи від операцій з капіталом

Надходження від продажу основного капіталу

Надходження від відчуження майна, яке належить  
Автономній Республіці Крим та майна, що знаходиться у 
комунальній власності 

Цільові фонди

Разом доходів 44 612 300 38 860 400 5 751 900

Офіційні трансферти (розшифровуються за видами 
трансфертів та бюджетів)

305 413 418 305 413 418

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 12 898 600 12 898 600

Базова дотація 12 898 600 12 898 600

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 56 388 500 56 388 500

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

36 082 200 36 082 200

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

20 306 300 20 306 300

Дотації з місцевих бюджетів іншим  місцевим 
бюджетам 

20 238 108 20 238 108

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,всього

20 238 108 20 238 108

з обласного бюджету 19 542 100 19 542 100

з  бюджету Печенізького району 492 668 492 668

з бюджету Чкаловської об'єднаної територіальної громади 203 340 203 340

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам

215 888 210 215 888 210

Субвенція з місцевого бюджету 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), управління багатоквартирним будинком, 
вивезення побутового сміття та рідких нечистот за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

102 935 592 102 935 592

Субвенція з місцевого бюджету на надання пільг та 
житлових субсидій населенню на придбання твердого та 
рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

1 764 028 1 764 028

Субвенція з місцевого бюджету на виплату допомоги 
сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, особам, які не 
мають права на пенсію, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, 
тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 
особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не 
набула права на пенсійну виплату,  допомоги по догляду 
за особами з інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу, компенсаційної виплати непрацюючій 
працездатній особі, яка доглядає за особою інвалідністю І 
групи, а також за особою, яка досягла 80-річного віку  за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

61 298 337 61 298 337

Субвенція з місцевого бюджету на виплату державної 
соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей,позбавлених 
батьківського піклування, грошового забезпечення 
батькам-вихователям і прийомним батькам за надання 
соціальних у дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім"ях  за принципом "гроші ходять за 
дитиною", оплату послуг із здійснення патронату над 
дитиною та виплату соціальної допомоги на утримання 
дитини в сім"ї патронатного вихователя за рахунок 
відповідної субвенції з державного бюджету

1 998 397 1 998 397

Субвенція з місцевого  бюджету  на здійснення переданих 
видатків у сфері охорони здоров"я за рахунок коштів 
медичної субвенції,всього, в тому числі:

43 725 952 43 725 952

з обласного бюджету 2 010 052 2 010 052

з  бюджету м.Чугуєва 22 045 700 22 045 700

з  бюджету Печенізького району 6 285 300 6 285 300

з бюджету Чкаловської об'єднаної територіальної громади 7 088 600 7 088 600

з бюджету Малинівської об'єднаної територіальної 
громади

6 296 300 6 296 300

субвенція з державного бюджету на відшкодування 
вартості лікарських засобів для лікування окремих 
захворювань

1 286 566 1 286 566

Інші субвенції з місцевих бюджетів, в тому числі: 2 879 338 2 879 338

з бюджету Чкаловської об'єднаної територіальної громади 200 500 200 500

з бюджету Малинівської об'єднаної територіальної 
громади

378 000 378 000

з сільських та селищних бюджетів району 2 300 838 2 300 838

350 025 718 344 273 818 5 751 900

Голова районної ради                                                                 А.Бабієць                      
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