
№ 

з/п

1 11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

2
11020200, 

11023200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 

11020000 Податок на прибуток підприємств

4 13020000 Рентна плата за спеціальне використання води

13030000 Рентна плата за користування надрами 

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів

1 14040001
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

16010000 Місцеві податки і збори нараховані до 1 січня 2011 року

2
18010100- 

18010400
Податок на нерухоме майно

3
18010500- 

18010900
Плата за землю 

4
18011000- 

18011100
Транспортний податок

5 18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів

18030000 Туристичний збір

6 18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності

7 18050000 Єдиний податок  

7 19010000 Екологічний податок

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки 

та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

22010000 Плата за надання адміністративних послуг

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

22090000 Державне мито

8 24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких 

минув строк позовної давності 

9 24060300 Інші надходження

10 31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі  

11 31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  

РАЗОМ ДОХОДІВ

Начальник фінансового управління

Код 

бюджетної 

класифікації

Найменування

Дані                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                               про виконання індикативних показників по доходах загального фонду  бюджету міста Києва по Печерському 

району                                                           станом на 01.09.2015 року



факт станом 

на

9/1/2015

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1,336,713.6 903,144.1 1,003,922.6 75.1% 111.2%

11020200, 

11023200

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ 

комунальної власності 
863.5 730.3 676.9 78.4% 92.7%

11020000 Податок на прибуток підприємств 213,479.3 210,961.9 279,952.0 131.1% 132.7%

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 5,080.0 4,346.1 5,734.8 112.9% 132.0%

13030000 Рентна плата за користування надрами 19.4 10.2 8.7 44.9% 85.4%

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 0.7 0.0% 0.0%

14040001
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
65,610.0 44,570.0 48,407.5 73.8% 108.6%

16010000 Місцеві податки і збори нараховані до 1 січня 2011 року 0.5 0.0% 0.0%

18010100- 

18010400
Податок на нерухоме майно 12,397.0 12,114.0 19,551.3 157.7% 161.4%

18010500- 

18010900
Плата за землю 285,116.2 194,270.7 184,166.6 64.6% 94.8%

18011000- 

18011100
Транспортний податок 9,982.0 1,180.0 16,616.3 166.5% 1408.2%

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 4,110.7 3,071.9 1,389.7 33.8% 45.2%

18030000 Туристичний збір 1,821.6 1,345.7 1,617.8 88.8% 120.2%

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -161.9 0.0% 0.0%

18050000 Єдиний податок  143,151.8 110,601.8 136,612.8 95.4% 123.5%

19010000 Екологічний податок 71,986.7 54,782.8 21,545.5 29.9% 39.3%

21010300

Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних 

підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного 

місцевого бюджету

345.3 260.6 360.4 104.4% 138.3%

21080900

Штрафні санкції за порушення законодавства про 

патентування, за порушення норм регулювання обігу готівки 

та про застосування реєстраторів розрахункових операцій у 

сфері торгівлі, громадського харчування та послуг

10.7 0.6 5.6% 0.0%

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 226.0 139.4 147.5 65.3% 105.8%

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 15,180.9 9,145.6 16,041.2 105.7% 175.4%

22080400

Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

26,654.7 3,124.4 3,838.5 14.4% 122.9%

22090000 Державне мито 3,171.9 1,728.1 3,069.0 96.8% 177.6%

24030000

Надходження сум кредиторської та депонентської 

заборгованості підприємств, організацій та установ, щодо яких 

минув строк позовної давності 

28.4 17.0 0.3 1.1% 1.8%

24060300 Інші надходження 981.1 456.0 1,210.6 123.4% 265.5%

31010200

Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового 

майна, майна, одержаного територіальною громадою в 

порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і 

грошові кошти, власники яких невідомі  

62.3 36.3 27.9 44.8% 76.9%

31020000
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних 

металів і дорогоцінного каміння  
6.2 0.0% 0.0%

РАЗОМ ДОХОДІВ 2,196,993.1 1,556,036.9 1,744,744.0 79.4% 112.1%

Начальник фінансового управління О.Новікова
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