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№ з/п Податки та збори

Фактичні 

надходження за 

січень-березень 

2018 року

Фактичні 

надходження за 

січень-березень 

2019 року

% 

виконання 

Відхилення, 

+/-

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

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб 160 487,6 189 501,4 118,1% 29 013,8

2
Податок на прибуток підприємств та

фінансових установ комунальної власності 1 703,0 2 525,2 148,3% 822,2

3

10% податку на прибуток підприємств (крім

податку на прибуток державних та

комунальних підприємств) 17 718,2 22 452,2 126,7% 4 734,0

4

Рентна плата за спеціальне використання

лісових ресурсів в частині деревини,

заготовленої в порядку рубок головного

користування 17 145,1 0,0 0,0% -17 145,1

5
Рентна плата за спеціальне використання

води 1 972,2 2 434,6 123,4% 462,4

6

Рентна плата за користування надрами для

видобування корисних копалин

загальнодержавного значення 8 075,3 8 922,9 110,5% 847,6

7

Частина чистого прибутку (доходу)

комунальних унітарних підприємств та їх

об'єднань, що вилучається до відповідного

місцевого бюджету 2 088,2 2 048,4 98,1% -39,8

8
Плата за розміщення тимчасово вільних

коштів місцевих бюджетів 12 105,7 4 900,4 40,5% -7 205,3
Плата за ліцензії на певні види господарської 

діяльності та сертифікати, що видаються 

державними адміністраціями 5,4 0,0 0,0% -5,4

9

Плата за ліцензії на виробництво спирту

етилового, коньячного і плодового,

алкогольних напоїв та тютюнових виробів 1,6 3,3 206,3% 1,7

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) 0,4 0,0 0,0% -0,4

12

Плата за ліцензії на право оптової торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами 1,6 0,8 50,0% -0,8

13

Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі 

алкогольними напоями та тютюновими 

виробами 4 649,8 4 511,2 97,0% -138,6

14

Плата за ліцензії та сертифікати, що 

сплачується ліцензіатами за місцем 

здійснення діяльності 216,8 204,5 94,3% -12,3

15

Надходження від орендної плати за

користування цілісним майновим

комплексом та іншим майном, що перебуває

в комунальній власності 1 289,7 1 522,1 118,0% 232,4

16 Орендна плата за водні об'єкти (їх частини) 74,7 61,0 81,7% -13,7

17 Інші надходження     476,0 98,9 20,8% -377,1

Разом    загальний  фонд 228 011,3 239 186,9 104,9% 11 175,6

Порівняльні дані

про фактичні надходження доходів до загального фонду обласного бюджету 

за січень-березень 2018 - 2019 років


