
Оперативна інформація про виконання міського бюджету міста Балаклія станом на 01.11.2016 року.                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                            тис.грн. 

Код 

доходів 
Найменування показників доходів 

Станом на 

01.11.2016р. 

 Доходи бюджету разом: 43352,5  

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 458,3 

13030200 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 29,3 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 6416,9 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплач. Юр. Особами (житл.нерух.) 58,6 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплач. фіз. Особами (житл.нерух.) 32,7 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплач. Юр. Особами (нежитл.нерух.) 51,3 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки сплач. фіз. Особами (нежитл.нерух.) 946,9 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 3939,1 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 2696,4 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 245,2 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1056,0 

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 100,0 

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 16,7 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,8 

18050300 Єдиний податок з юридичний осіб 1420,9 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4642,6 

18050500 
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 

545,3 

 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2,8 

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом 13,8 

22090100 
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування 
172,4 

22090400 
Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів 

громадян України 
241,0 

24060300 Інші надходження 213,6 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 425,0 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 0,4 

41035003 Інші субвенції  17528,2 

19010101 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 
19,0 

19010201 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об’єкти 15,4 

19010301 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об’єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 
3,3 

18041500 Збір за провадження торгівельної діяльності нафтопродуктами,скрапленим газом на автозаправках -1,5 

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності 
627,3 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з функціональними повноваженнями 1074,5 

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 0,2 

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 13,9 

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленному порядку майна 23,7 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 31,8 

25020200 Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших 

бюджетних установ для виконання цільових заходів 
210,6 

24170000 Надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури 64,6 

 Видатки бюджету разом: 35933,2 

   в тому числі:  

 1. Поточні видатки, з них 26600,9 

      - оплата праці з нарахуванням 9676,9 

      - придбання медикаментів 19,8 



      - придбання продуктів харчування 1877,7 

      - оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2301,1 

      - социальне забезпечення (виплата матеріальної допомоги на поховання окремим категоріям 

громадян, малозабезпеченим верствам населення, учасникам АТО) 
84,0 

 2. Капитальні видатки, з них 9332,3 

       - капітальний ремонт житлового фонду 2059,6 

       - капітальний ремонт  доріг 1654,4 

       - придбання та встановлення дитячих майданчиків 148,9 

        - капітальний ремонт тротуарів 302,7 

         - капітальний ремонт зовнішнього освітлення 1181,8 

         - капітальний ремонт сходів на схилі від пл..Ростовцева до узбережжя річки  Балаклійка 

(Комсомольська гірка) 
1127,3 

       - проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки, що підлягає продажу відповідно до 

статті 128 Земельного кодексу України, за рахунок авансу, внесеного покупцем земельної ділянки 
35,9 

       - субвенція районному бюджету 1196,4 

Станом на 01.11.2016.р. прострочена бюджетна кредиторська заборгованість відсутня. Залишок коштів на 

рахунках в органах державної казначейської служби України складає – 9809,6 тис.грн. 

 

Головний бухгалтер  

Балаклійської міської ради                                                                                  А.М.Жидкіх 

http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2768-14

