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грн.

 Уточнений 
річний план Факт +/- % викон.

10000000 Податкові надходження  0,00 8713,51 8713,51 0,00

19000000 Інші податки та збори 0,00 8713,51 8713,51 0,00

19010000 Екологічний податок 0,00 8713,51 8713,51 0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за 
викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю)

0,00 7265,79 7265,79 0,00

19010200
Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 0,00 193,08 193,08 0,00

19010300

Надходження від розміщення відходів у 
спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів 
відходів як вторинної сировини 

0,00 1254,64 1254,64 0,00

20000000 Неподаткові надходження  583154,00 4365580,57 ######### 748,62

24000000 Інші неподаткові надходження  83154,00 100524,19 17370,19 120,89

24060000 Інші надходження  0,00 17370,19 17370,19 0,00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 
порушенням законодавства про охорону 
навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,00 17370,19 17370,19 0,00

24170000
Надходження коштів пайової участі у розвитку 

інфраструктури населеного пункту 83154,00 83154,00 0,00 100,00

25000000 Власні надходження бюджетних установ  500000,00 4265056,38 ######### 853,01

25010000

Надходження від плати за послуги, що 
надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 
500000,00 596092,11 96092,11 119,22

25010100
Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю 475000,00 429791,97 -45208,03 90,48

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ  25000,00 40694,77 15694,77 162,78

25010400

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

майна) 
0,00 125605,37 125605,37 0,00

25020000
Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ  0,00 3668964,27 ######### 0,00

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 2648059,01 ######### 0,00

25020200

Кошти, що отримують бюджетні установи від 
підприємств, організацій, фізичних осіб та від 

інших бюджетних установ для виконання 
цільових заходів, у тому числі заходів з 

відчуження для суспільних потреб земельних 
ділянок та розміщених на них інших об`єктів

0,00 1020905,26 ######### 0,00

30000000 Доходи від операцій з капіталом  55251,00 55251,00 0,00 100,00

33000000
Кошти від продажу землі і нематеріальних 

активів 55251,00 55251,00 0,00 100,00

33010000 Кошти від продажу землі  55251,00 55251,00 0,00 100,00
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33010100

Кошти від продажу земельних ділянок 
несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 
на території Автономної Республіки Крим

55251,00 55251,00 0,00 100,00

40000000 Офіційні трансферти  11044435,38 ######### ######### 91,85

41000000 Від органів державного управління  11044435,38 ######### ######### 91,85

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 11044435,38 ######### ######### 91,85

41052200

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров`я у сільській місцевості, за 
рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету

0,00 0,00 0,00 0,00

41053600
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

природоохоронних заходів 1190085,00 298000,00 ######### 25,04

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1045981,00 1037689,60 -8291,40 99,21

41054000

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію 
заходів, спрямованих на розвиток системи 
охорони здоров`я у сільській місцевості, за 

рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 
державного бюджету, що утворився на початок 

бюджетного періоду

8808369,38 8808369,38 0,00 100,00

638405,00 4429545,08 ######### 693,85

11682840,38 ######### ######### 124,74

виконавчого комітету Печеніжинської селищної ради ОТГ
Начальник відділу фінансів

Василь Досінчук

Всього без урахування трансферт
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