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

47388700,00 48455482,00 34390806,00 34209728,05 -181077,95 99.47

11010200

Податок на доходи фізичних осіб з грошового 
забезпечення, грошових винагород та інших виплат, 
одержаних військовослужбовцями та особами рядового 
і начальницького складу, що сплачується податковими 
агентами

2050000,00 1077790,00 665290,00 753559,59 88269,59 113.27

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

10030000,00 10030000,00 3420000,00 5843086,44 2423086,44 170.85

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

743500,00 876355,00 816355,00 974349,44 157994,44 119.35

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових 
установ комунальної власності 5000,00 5000,00 0,00 25018,32 25018,32 0.00

13010100
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування

0,00 353776,00 353776,00 325452,19 -28323,81 91.99

13010200
Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне 
використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

320000,00 420000,00 380000,00 547373,32 167373,32 144.05

13030100
Рентна плата за користування надрами для 
видобування інших корисних копалин 
загальнодержавного значення

11000,00 12000,00 7000,00 8337,27 1337,27 119.10

14021900 Пальне 400000,00 400000,00 286000,00 194613,02 -91386,98 68.05
14031900 Пальне 1500000,00 1500000,00 1020000,00 660942,69 -359057,31 64.80

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами 
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів

1200000,00 1190000,00 890000,00 1033441,88 143441,88 116.12

18010100
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений юридичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової нерухомості

60000,00 60000,00 58500,00 5240,88 -53259,12 8.96

18010200
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів житлової нерухомості

45000,00 45000,00 42000,00 33633,84 -8366,16 80.08

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений фізичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості

90000,00 90000,00 88500,00 78613,68 -9886,32 88.83

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 
ділянки, сплачений  юридичними особами, які є 
власниками об`єктів нежитлової нерухомості

1400000,00 1450000,00 1030000,00 1136816,00 106816,00 110.37

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1500000,00 1500000,00 1130000,00 1307617,30 177617,30 115.72
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 7000000,00 7000000,00 4990000,00 4966737,25 -23262,75 99.53
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 910000,00 910000,00 867700,00 701662,08 -166037,92 80.86
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1250000,00 1250000,00 1014000,00 1116733,96 102733,96 110.13
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 75000,00 75000,00 50000,00 74750,00 24750,00 149.50
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 955000,00 1105000,00 730000,00 777762,14 47762,14 106.54
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 9800000,00 10010000,00 7210000,00 7568425,84 358425,84 104.97

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських 
товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 
перевищує 75 відсотків

12200000,00 12200000,00 7950000,00 6403640,40 -1546359,60 80.55

21010300
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних 
унітарних підприємств та їх об`єднань, що вилучається 
до відповідного місцевого бюджету

0,00 0,00 0,00 8433,00 8433,00 0.00

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 0,00 0,00 4480,00 4480,00 0.00

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 
порушення законодавства у сфері виробництва та обігу 
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

110000,00 110000,00 80000,00 29279,86 -50720,14 36.60

22010300
Адміністративний збір за проведення державної 
реєстрації юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців 
та громадських формувань

0,00 0,00 0,00 15350,00 15350,00 0.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 410000,00 410000,00 325000,00 377813,39 52813,39 116.25

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 
прав на нерухоме майно та їх обтяжень 251000,00 251000,00 201000,00 283671,00 82671,00 141.13

22012900

Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно 
та їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 
а також плата за надання інших платних послуг, 
пов’язаних з такою державною реєстрацією

0,00 0,00 0,00 4540,00 4540,00 0.00

22080400
Надходження від орендної плати за користування 
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває 
в комунальній власності

0,00 0,00 0,00 10530,16 10530,16 0.00

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 
оформлення документів, у тому числі за оформлення 
документів на спадщину і дарування  

13000,00 13000,00 9000,00 9440,59 440,59 104.90

                    Звіт про виконання бюджету Андрушівської міської територіальної громади                                            



22090400
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням 
закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян 
України  

15000,00 15000,00 12000,00 8364,00 -3636,00 69.70

24060300 Інші надходження  50000,00 50000,00 10000,00 2990,99 -7009,01 29.91
41020100 Базова дотація 4242900,00 4242900,00 3182400,00 3182400,00 0,00 100.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 64596200,00 64596200,00 47526200,00 47526200,00 0,00 100.00

41034600

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на здійснення заходів щодо підтримки територій, що 
зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході України

0,00 700000,00 700000,00 700000,00 0,00 100.00

41035500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 
на реалізацію заходів, спрямованих на підвищення 
доступності широкосмугового доступу до Інтернету в 
сільській місцевості

0,00 160050,00 118800,00 118800,00 0,00 100.00

41040200
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

1742400,00 1742400,00 1306800,00 1306800,00 0,00 100.00

41051000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів 
освітньої субвенції

1499000,00 1499000,00 1103264,00 1103264,00 0,00 100.00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 
підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

355593,00 355593,00 211993,00 211993,00 0,00 100.00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 
якісної, сучасної та доступної загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

0,00 1105553,00 1105553,00 1105553,00 0,00 100.00

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку 
коштів субвенції на надання державної підтримки 
особам з особливими освітніми потребами, що 
утворився на початок бюджетного періоду

0,00 33219,00 33219,00 33219,00 0,00 100.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 13900,00 485189,00 440181,00 384685,00 -55496,00 87.39

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

696500,00 1077000,00 1077000,00 1077000,00 0,00 100.00

Усього (без врахування трансфертів) 99783200,00 100864403,00 68026927,00 69502428,57 1475501,57 102.17
Усього 172929693,00 176861507,00 124832337,00 126252342,57 1420005,57 101.14
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