
Доходи  Чугуївського  районного  бюджету на 2016 рік
(грн.)

Код
Спеціальний фонд

РазомРазом

1 2 3 4 5 6=(гр.3+гр.4)

10000000 Податкові надходження

11000000

11010000 Податок на доходи фізичних осіб
11020000 Податок на прибуток підприємств

11020200

20000000 Неподаткові надходження 0
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності

21010300

21080500 Інші надходження 0
22000000

22080000

22080400

24000000 Інші неподаткові надходження
24060300 Інші надходження
25000000 Власні надходження бюджетних установ
30000000 Доходи від операцій з капіталом 031000000 Надходження від продажу основного капіталу 0
31030000 0

50110000 Цільові фонди 0
Разом доходів 0

40000000 0 0

41020000 Дотації 
41020100 Базова дотація

41030000 Субвенції 0 0

41030600

41035800

41030800

41030900

41031000

41033900

41034200

41035000 Інші субвенції (з обласного бюджету)

41035000 Інша субвенція (з сільських та селищних рад, міської)

ВСЬОГО ДОХОДІВ 0

Голова районної ради                                                                 А.Бабієць                      

               Додаток 1

до рішення ІІ сесії VIІ cкликання ЧугуївськоЇ районної ради від 
22.12.2015р.

Найменування доходів згідно із бюджетною 
класифікацією

Загальний 
фонд у т.ч. 

бюджет 
розвитку

31 709 000 31 709 000
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості

31 709 000 31 709 000

31 700 000 31 700 000

9 000 9 000

Податок на прибуток підприємств та організацій 
комунальної власності

9 000 9 000

428 000 2 970 823 3 398 823
2 400 2 400

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
підприємств

2 400 2 400

Адміністративні збори та платежі, доходи від 
некомерційної господарської діяльності

272 500 272 500

Надходження від орендної плати за користування 
цілісним майновим комплексом та іншим державним 
майном 272 500 272 500

Надходження від орендної плати за користування  
майном, що перебуває в комунальній власності

272 500 272 500

153 100 153 100
153 100 153 100

2 970 823 2 970 823

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

32 137 000 2 970 823 35 107 823
Офіційні трансферти (розшифровуються за видами 

трансфертів та бюджетів)
187 311 657 187 311 657

4 564 500 4 564 500
4 564 500 4 564 500

182 747 157 182 747 157

Субвенція на виплату допомоги сім'ям з дітьми, 
малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства , дітям - 
інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та 
допомоги по догляду за інвалідами І чи ІІ групи внаслідок 
психічного розладу

45 626 314 45 626 314

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 
утримання дітей-сиріт та дітей,позбавлених батьківського 
піклування, в дитячих будинках сімейного типу та 
прийомних сім"ях.

1 770 446 1 770 446

Субвенція з державного бюджету на надання пільг  та 
житлових  субсидій населенню на оплату 
електроенергії,природного газу,тепло та водопостачання і 
водовідведення ,квартирної плати та вивезення 
побутового сміття

36 059 000 36 059 000

Субвенція на надання пільг з послуг зв'язку та інших, 
передбачених чинним законодавством ( крім пільг на 
одержання ліків і зубопротезування,оплату 
електроенергії,газу,тепло та водопостачання )

610 785 610 785

Субвенція на надання пільг та житлових субсидій 
населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу

319 000 319 000

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

43 398 000 43 398 000

Медична субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам

54 441 612 54 441 612

14 000 14 000
508 000 508 000

219 448 657 2 970 823 222 419 480
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