
Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

від 20 жовтня 2022 року № 362

1955400000

(код бюджету) (грн)

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження  1,514,720.00 1,514,720.00

11000000
Податки на доходи, податки на прибуток, 

податки на збільшення ринкової вартості  
1,449,720.00 1,449,720.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1,449,720.00 1,449,720.00

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

1,449,720.00 1,449,720.00

18000000

Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим 

кодексом України

65,000.00 65,000.00

18010000 Податок на майно 65,000.00 65,000.00

18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

15,000.00 15,000.00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 50,000.00 50,000.00

20000000 Неподаткові надходження  43,600.00 43,600.00

21000000
Доходи від власності та підприємницької 

діяльності  
23,600.00 23,600.00

21080000 Інші надходження  23,600.00 23,600.00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері 

виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

23,600.00 23,600.00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи 

від некомерційної господарської 

діяльності 

20,000.00 20,000.00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 20,000.00 20,000.00

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань

-50,000.00 -50,000.00

22012500
Плата за надання інших адміністративних 

послуг
420,000.00 420,000.00

22012600

Адміністративний збір за державну реєстрацію 

речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень 

-350,000.00 -350,000.00

22090000 Державне мито  0.00 0.00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем 

розгляду та оформлення документів, у тому 

числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

-6,715.00 -6,715.00

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України  

6,715.00 6,715.00

Усього доходів (без урахування 

міжбюджетних трансфертів)
1,558,320.00 1,558,320.00

40000000 Офіційні трансферти  31,962.63 31,962.63

41000000 Від органів державного управління  31,962.63 31,962.63

ЗМІНИ ДО ДОХОДІВ 

бюджету Чортківської міської територіальної громади на 2022 рік

Код
Найменування згідно з Класифікацією доходів 

бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет розвитку



41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам
31,962.63 31,962.63

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 31,962.63 31,962.63

X Разом доходів 1,590,282.63 1,590,282.63

Керуюча справами виконавчого комітету Наталія ЗАЯЦЬ


