Додаток 1
до рішення Київської обласної
ради від __.__.2021 № __-__-VІІІ

Виконання дохідної частини загального фонду обласного бюджету Київської області
за 2020 рік
грн
Найменування показника
1
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

Затверджено
Код
Затверджено розписом
розписом на 2020 рік
бюджетної
на рік
з урахуванням змін
класифікації

Виконання, %
Виконано за звітний
період

до
до уточненого
затвердженого
розпису на рік
розпису на рік
6
7
94.9
95.2

2
100000

3
2,659,967,400.00

4
2,651,288,400.00

5
2,523,653,906.99

110000

2,597,935,700.00

2,578,538,700.00

2,466,705,235.56

94.9

95.7

110100

2,228,217,800.00

2,146,818,800.00

2,099,874,119.60

94.2

97.8

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

110101

1,883,464,340.00

1,807,264,340.00

1,765,787,718.00

93.8

97.7

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

110102

103,357,914.00

100,883,914.00

106,155,522.32

102.7

105.2

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

110104

158,741,545.00

153,539,545.00

145,570,222.95

91.7

94.8

110105

82,533,918.00

85,007,918.00

82,355,451.15

99.8

96.9

4.2

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Надходження сум реструктурованої заборгованості зі сплати
податку на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб від оподаткування пенсійних
виплат або щомісячного довічного грошового утримання, що
сплачується (перераховується) згідно з Податковим кодексом
України
Податок на прибуток підприємств
Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності
Податок на прибуток підприємств, створених за участю іноземних
інвесторів
Податок на прибуток іноземних юридичних осіб
Податок на прибуток страхових організацій, включаючи філіали
аналогічних організацій, розташованих на території України
Податок на прибуток організацій і підприємств споживчої
кооперації, кооперативів та громадських об'єднань
Податок на прибуток приватних підприємств
Інші платники податку на прибуток
Податок на прибуток фінансових установ, включаючи філіали
аналогічних організацій, розташованих на території України, за
винятком страхових організацій
Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання води
Рентна плата за спеціальне використання води (крім рентної плати
за спеціальне використання води водних об'єктів місцевого
значення)
Рентна плата за спеціальне використання води для потреб
гідроенергетики
Надходження рентної плати за спеціальне використання води від
підприємств житлово-комунального господарства
Рентна плата за спеціальне використання води в частині
використання поверхневих вод для потреб водного транспорту
(крім стоянкових і службово-допоміжного флотів)
Рентна плата за користування надрами
Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин загальнодержавного значення
Плата за використання інших природних ресурсів
Плата за спеціальне використання рибних та інших водних
ресурсів
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Частина чистого прибутку (доходу) державних або
комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що
вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід),
нараховані на акції (частки) господарських товариств, у
статутних капіталах яких є держав
Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних
підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного
місцевого бюджету
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг

110107

110109

0.02

120,083.00

123,083.00

5,205.16

4.3

110200

369,717,900.00

431,719,900.00

366,831,115.96

99.2

110202

443,332.00

443,332.00

39,078.75

8.8

84.97
8.8

110203

82,475,079.00

85,475,079.00

83,310,603.54

101.0

97.5

110205

47,729,358.00

48,729,358.00

44,667,980.68

93.6

91.7

110207

592,678.00

1,094,678.00

1,005,154.30

169.6

91.8

110209

643,243.00

643,243.00

399,773.19

62.1

62.1

110210
110211

237,653,114.00
14,111.00

295,153,114.00
10,111.00

237,261,512.01
2,728.36

99.8
19.3

80.4
27.0

110216

166,985.00

170,985.00

144,285.13

86.4

84.4

72,749,700.00

56,948,671.43

91.8

78.3

130200

130000

62,031,700.00
54,035,000.00

60,052,000.00

48,357,293.31

89.5

80.5

130201

31,315,050.00

39,643,050.00

36,555,299.66

116.7

92.2

130203

20,017,190.00

17,689,190.00

9,005,296.95

45.0

50.9

130204

2,682,560.00

2,682,560.00

2,761,148.25

102.9

102.9

130206

20,200.00

37,200.00

35,548.45

176.0

95.6
66.1

130300

7,857,000.00

12,492,000.00

8,258,637.54

105.1

130301

7,857,000.00

12,492,000.00

8,258,637.54

105.1

66.1

130700

139,700.00

205,700.00

332,740.58

238.2

161.8

130702

139,700.00

205,700.00

332,740.58

238.2

161.8

200000

57,557,300.00

66,236,300.00

76,874,789.63

133.6

116.1

210000

454,200.00

454,200.00

473,009.22

104.1

104.1

210100

454,200.00

454,200.00

473,009.22

104.1

104.1

210103

454,200.00

454,200.00

473,009.22

104.1

104.1

220000

56,703,100.00

64,866,100.00

70,073,775.83

123.6

108.0

58,082,100.00

63,828,350.27

128.0

109.9

220100

49,879,100.00

Найменування показника

Затверджено
Код
Затверджено розписом
розписом на 2020 рік
бюджетної
на рік
з урахуванням змін
класифікації

1

2
220105

15,500.00

15,500.00

17,940.00

115.7

115.7

220106

503,000.00

503,000.00

500,780.00

99.6

99.6

220109

80,000.00

300,000.00

416,954.16

521.2

139.0

220110

7,979,700.00

10,359,700.00

11,936,950.00

149.6

115.2

220111

39,295,400.00

39,490,900.00

44,331,539.37

112.8

112.3

220118

2,005,500.00

1,794,500.00

1,690,300.49

84.3

94.2

60,000.00
1,679,100.00
1,640,400.00
2,239,000.00

13,260.00
1,683,561.00
1,430,258.00
1,806,807.25

6,635,600.00

6,172,325.20

93.0

93.0

Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим державним майном

4

220131
220132
220133
220134
220800

Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в
користування на умовах оренди Радою міністрів Автономної
Республіки Крим, обласними, районними, Київською та
Севастопольською міськими державними адміністраціями,
місцевими радами
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Надходження коштів з рахунків виборчих фондів
Кошти, отримані від учасника - переможця процедури закупівлі
під час укладання договору про закупівлю як забезпечення
виконання цього договору, які не підлягають поверненню
учаснику - переможцю
Доходи від операцій з капіталом
Надходження від продажу основного капіталу
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і
дорогоцінного каміння

240000
240600
240603
240606

Разом доходів (без урахування міжбюджетних
трансфертів)

6,635,600.00

5

Виконання, %
до
до уточненого
затвердженого
розпису на рік
розпису на рік
6
7

Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і
плодового та зернового дистиляту, дистиляту виноградного
спиртового, біоетанолу, алкогольних напоїв та тютюнових виробів
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі спиртом етиловим,
коньячним і плодовим та зерновим дистилятом, дистилятом
виноградним спиртовим, біоетанолом
Плата за державну реєстрацію (крім адміністративного збору за
проведення державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань)
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями
та тютюновими виробами
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними
напоями та тютюновими виробами
Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за
місцем здійснення діяльності
Плата за ліцензії на виробництво пального
Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним
Плата за ліцензії на право зберігання пального

3

Виконано за звітний
період

22.1
100.3
87.2
80.7

220804

6,635,600.00

6,635,600.00

6,172,325.20

93.0

93.0

221300

188,400.00

148,400.00

73,100.36

38.8

49.3

916,000.00
916,000.00
891,000.00

6,328,004.58
6,328,004.58
6,291,522.73
10,788.04

1582.0
1582.0
1572.9

690.8
690.8
706.1

25,000.00

25,693.81

400,000.00
400,000.00
400,000.00

240620

102.8

300000
310000

100.00
100.00

100.00
100.00

4,651.32
4,651.32

4651.3
4651.3

4651.3
4651.3

310200

100.00

100.00

4,651.32

4651.3

4651.3

900101

2,717,524,800.00

2,717,524,800.00

2,600,533,347.94

95.7

95.7

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

410200

343,056,900.00

343,056,900.00

343,056,900.00

100.0

100.0

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання
закладів освіти та охорони здоров'я

410202

343,056,900.00

343,056,900.00

343,056,900.00

100.0

100.0

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

410300

708,199,800.00

1,331,892,137.00

1,297,184,366.26

183.2

97.4

410304

104,000,000.00

89,610,649.98

86.2

410305

8,543,912.00

8,537,561.60

99.9

410319

14,775,000.00

6,395,671.81

43.3

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію програми "Спроможна школа для кращих результатів"

410327

16,667,100.00

14,973,874.03

89.8

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток
системи екстреної медичної допомоги

410329

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту
приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров'я у
госпітальних округах
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали
безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, у здійсненні
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, перебуваючи
безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів,
та визнані особами з інвалідністю внаслідок війни III групи
відповідно до пунктів 11 - 14 частини другої статті 7 або
учасниками бойових дій відповідно до пунктів 19 - 20 частини
першої статті 6 Закону України "Про статус ветеранів війни,
гарантії їх соціального захисту", та які потребують поліпшення
житлових умов
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення доплат медичним та іншим працівникам закладів
охорони здоров'я за рахунок коштів, виділених з фонду боротьби з
гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою
коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками

60,540,000.00

0.0

Найменування показника
1
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі
охорони здоров'я
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
придбання ангіографічного обладнання
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на створення
навчально-практичних центрів сучасної професійної (професійнотехнічної) освіти

Затверджено
Код
Затверджено розписом
розписом на 2020 рік
бюджетної
на рік
з урахуванням змін
класифікації
2

3

410330
410335

4
176,783,900.00

Виконано за звітний
період
5
174,495,822.83

11,538,500.00

410338

Виконання, %
до
до уточненого
затвердженого
розпису на рік
розпису на рік
6
7
98.7
0.0

3,960,300.00

3,927,322.82

99.2

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

410339

233,075,900.00

266,788,600.00

266,788,600.00

114.5

100.0

Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

410342

347,839,100.00

347,839,100.00

346,997,469.53

99.8

99.8

410344

15,798,000.00

15,798,000.00

15,676,742.25

99.2

99.2

7,138,000.00

7,115,112.00

38,090,200.00

38,090,200.00

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні,
будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для
розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до
сімейних, підтримку малих групових будинків та забезпечення
житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування,
осіб з їх числа
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на
запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію
спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, за рахунок
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та
її наслідками

410347

99.7

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання
державної підтримки особам з особливими освітніми потребами

410354

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей осіб, визначених абзацами 5 - 8 пункту 1 статті 10 Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", для осіб з інвалідністю I - II групи, яка настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних під час
безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її
проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної
безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської
Федерації у Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх
здійснення, визначених пунктами 11 - 14 частини другої статті 7
Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту", та які потребують поліпшення житлових умов

410361

43,883,507.00

43,883,316.34

100.0

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату
грошової компенсації за належні для отримання жилі приміщення
для сімей учасників бойових дій на території інших держав,
визначених у абзаці першому пункту 1 статті 10 Закону України
"Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", для
осіб з інвалідністю I - II групи з числа учасників бойових дій на
території інших держав, інвалідність яких настала внаслідок
поранення, контузії, каліцтва або захворювання, пов'язаних з
перебуванням у цих державах, визначених пунктом 7 частини
другої статті 7 Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії
їх соціального захисту", та які потребують поліпшення житлових
умов

410364

5,122,118.00

5,112,975.43

99.8

410370

95,474,600.00

90,964,188.31

95.3

410372

82,807,800.00

81,465,959.81

98.4

410378

69,400,000.00

69,220,000.00

99.7

410383

10,000,000.00

10,000,000.00

100.0

3,768,781,500.00

4,392,473,837.00

4,240,774,614.20

112.5

96.5

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних,
міських голів
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої
освіти "Нова українська школа"
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для
забезпечення опорних закладів охорони здоров'я у госпітальних
округах медичним обладнанням, а саме системами рентгенівськими
діагностичними стаціонарними загального призначення
(цифровими) та апаратами ультразвукової діагностики за рахунок
коштів, виділених з фонду боротьби з гострою респіраторною
хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та
її наслідками
Субвенція з державного бюджету обласному бюджету Київської
області на будівництво дитячого садка - школи 1 ступеня на 180
учнів за адресою: вул. Шкільна, 6, село Бобриця, КиєвоСвятошинського району, Київської області

39,408,300.00

96.7

100.0

Усього доходів з урахуванням міжбюджетних
трансфертів з державного бюджету

900102

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

410500

4,015,000.00

4,015,000.00

4,015,000.00

100.0

100.0

Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного
користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності
об'єктів спільного користування

410533

4,015,000.00

4,015,000.00

4,015,000.00

100.0

100.0

Затверджено
Код
Затверджено розписом
розписом на 2020 рік
бюджетної
на рік
з урахуванням змін
класифікації

Найменування показника
1

2

УСЬОГО

3

3,772,796,500.00

Голова ради

4

4,396,488,837.00

Виконано за звітний
період
5

Виконання, %
до
до уточненого
затвердженого
розпису на рік
розпису на рік
6
7

4,244,789,614.20

Олександр СКЛЯРОВ

112.5

96.5

