
25523000000

(код бюджету)
(грн)

Код Найменування показника
2020 рік (звіт)

2021 рік 
(затверджено) 2022 рік (план) 2023 рік (план) 2024 рік (план)

1 2 3 4 5 6 7

10000000 Податкові надходження, у тому числі: 11281257 19904800 24641500 25896521 27138398

Х загальний фонд 11234852 19904800 24641500 25896521 27138398

11010100

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

4746067 9500000 13200000 14128721 15188728

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

0 0 0 0 0

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

553711 2340000 2330000 2330000 2330000

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

16686 15000 36000 39600 39600

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 19

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

1355243 1300000 1300000 1300000 1300000

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)

151435 150000 200000 200000 200000

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

904 0 0 0 0

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого 
значення 

1229 0 0 0 0

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

146519 186800 192000 211200 232320

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

0 0 0 0 0

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

2543 0 0 0 0

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

6629 10000 6000 6600 7260

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

67447 65000 90000 99000 108900

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 190705 200000 269000 295900 325490

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2244108 3800000 4348500 4348500 4360000

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 187224 220000 320000 352000 387200

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 192175 85000 50000 55000 60500

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 33943 33000 40000 44000 48400

Додаток 2

Показники доходів бюджету

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

до рішення 11 сесії 8 скликання Тупичівської сільської ради від 00.09.2021 р "Про схвалення прогнозу

бюджету  Тупичівської територіальної громади на 2022-2024 р. (код бюджету 25523000000)",

ПРОЄКТ



18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 630121 590000 600000 660000 700000

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік 
дорівнює або перевищує 75 відсотків

708144 1410000 1660000 1826000 1850000

Х спеціальний фонд 46405

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 
речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 
повітря двоокису вуглецю)

24055

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 21590

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на 
об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

760

20000000 Неподаткові надходження, у тому числі: 488900 61000

Х загальний фонд 315460 61000 9000 9900 10890

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

108

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2262

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

6800

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

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 179481 50000 6000 6600 7260

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 
обтяжень

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

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

164

24060300 Інші надходження  126645 11000 3000 3300 3630

Х спеціальний фонд 173440 159200 281200 281200 281200

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

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

128785 152000 274000 274000 274000

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 11909 7200 7200 7200 7200

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім 
нерухомого майна) 

101

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 32645

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 
місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

Х УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 11770157 20125000 24931700 26187621 27430488

Х загальний фонд 11550312 19965800 24650500 25906421 27149288

Х спеціальний фонд 219845 159200 281200 281200 281200

41020000 Дотації з державного бюджету, у тому числі:
Х загальний фонд 1975300 1132900 134700 158900 187700

41020100 Базова дотація 1975300 1132900 134700 158900 187700

Х спеціальний фонд
41030000 Субвенції з державного бюджету, у тому числі:

Х загальний фонд 6809800 12112500 13219200 14478300 15466300

ІІ. Трансферти з державного бюджету



41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 6348100 12112500 13219200 14478300 15466300

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 461700

Х спеціальний фонд
Х УСЬОГО за розділом ІІ, у тому числі: 8785100 13245400 13353900 14637200 15654000

Х загальний фонд 8785100 13245400 13353900 14637200 15654000

Х спеціальний фонд

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам, у тому числі:
Х загальний фонд 373900 170300 0 0 0

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

373900 0 0 0 0

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету
Х спеціальний фонд

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Х загальний фонд 722634 0 0 0 0

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська школа" за рахунок відповідної субвенції з державного 
бюджету

106415 0 0 0 0

41051500 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони здоров'я 
за рахунок коштів медичної субвенції

19000 0 0 0 0

41053000 Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів депутатів місцевих рад та 
сільських, селищних, міських голів, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

514196 0 0 0 0

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 2900 5400 0 0 0

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у 
системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

80123 164900 0 0 0

Х УСЬОГО за розділом ІІІ, у тому числі: 1096534 170300 0 0 0

Х загальний фонд 1096534 170300 0 0 0

Х спеціальний фонд
Х РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 21651791 33540700 38285600 40824821 43084488

Х загальний фонд 21431946 33381500 38004400 40543621 42803288

Х спеціальний фонд 219845 159200 281200 281200 281200

ПІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів


