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№ з/п Податки та збори

Фактичні 

надходження за 

січень 2018 року

Фактичні 

надходження за 

січень 2019 року

% 

виконання 

Відхилення, 

+/-

1 2 3 5 6=5/4 7=5-4

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 48 134,5 56 015,4 116,4% 7 880,9

2
Податок на прибуток підприємств та

фінансових установ комунальної власності 400,9 50,8 12,7% -350,1

3

10% податку на прибуток підприємств (крім

податку на прибуток державних та

комунальних підприємств) 881,0 1 133,1 128,6% 252,1

4

Рентна плата за спеціальне використання

лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування 1 949,5 0,0 0,0% -1 949,5

5
Рентна плата за спеціальне використання

води 269,9 329,6 122,1% 59,7

6

Рентна плата за користування надрами для

видобування корисних копалин

загальнодержавного значення 785,0 252,3 32,1% -532,7

7

Частина чистого прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об'єднань, що вилучається до відповідного

місцевого бюджету 542,3 78,4 14,5% -463,9

8
Плата за розміщення тимчасово вільних

коштів місцевих бюджетів 2 789,5 1 056,3 37,9% -1 733,2
Плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються 

державними адміністраціями 1,1 0,0 0,0% -1,1

9

Плата за ліцензії на виробництво спирту

етилового, коньячного і плодового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів 0,8 0,0 0,0% -0,8

10

Плата за ліцензії на право експорту, імпорту 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

11

Плата за державну реєстрацію (крім

реєстраційного збору за проведення

державної реєстрації юридичних осіб та

фізичних осіб-підприємців) 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 0,0

12

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами 2,0 0,0 0,0% -2,0

13

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами 1 560,7 1 432,5 91,8% -128,2

14

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності 82,7 68,6 83,0% -14,1

15

Надходження від орендної плати за

користування цілісним майновим

комплексом та іншим майном, що перебуває

в комунальній власності 429,1 513,6 119,7% 84,5

16 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини) 21,7 19,0 87,6% -2,7

17 Інші надходження     64,2 40,0 62,3% -24,2

Разом    загальний  фонд 57 914,9 60 989,6 105,3% 3 074,7

Порівняльні дані

про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету 

за січень 2018 - 2019 років


