
Населений пункт Отримувач
Код отримувача

(ЄДРПОУ)

Банк 

отримувача

(ГУ ДКСУ)

Код банку

(МФО ГУ 

ДКСУ)  

Номер рахунку
Код класифікації 

доходів бюджету
Найменування коду класифікації доходів бюджету

Наявність 

відомчої 

ознаки

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/11010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33115340011491 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/11010200 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33119346011491 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

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/11010400 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33113342011491 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/11010500 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33114341011491 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

фізичними особами за результатами річного декларування

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/14021900 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33111344011491 14021900 Пальне

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33115362011491 19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами 

забруднення 

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19010200 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33114363011491 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти 

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19010300 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33113364011491 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19010400 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31318309011491 19010400 Екологічний податок, який справляється за утворення 

радіоактивних відходів (включаючи вже накопичені) та/або 

тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх 

виробниками понад установлений особливими умовами 

ліцензій строк 

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19050200 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33114329011491 19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного 

середовища до Фонду охорони навколишнього природного 

середовища

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/19050300 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33114330011491 19050300 Надходження від сплати збору за забруднення 

навколишнього природного середовища фізичними 

особами

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/21010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31119074211491 21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських 

організацій (державних унітарних підприємств та їх 

об’єднань), що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону

"02" 

Постанови 

МФУ та інші 

нормативні 

акти

Реквізити рахунків 

для обліку доходів державного бюджету 

 Кіровоградська область



отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/21010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31115074011491 21010100 Частина чистого прибутку (доходу) господарських 

організацій (державних унітарних підприємств та їх 

об’єднань), що вилучається до державного бюджету 

відповідно до закону

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/21080500 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31111090011491 21080500 Інші надходження

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/21081100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31113106011491 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/22010300 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31116170011491 22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації 

юридичних осіб,  фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/22012500 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33119324011491 22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/22012600 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31111001011491 22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/22012700 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31317300011491 22012700 Плата за надання відомостей з Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, за одержання інформації з інших 

державних реєстрів, держателем яких є центральний 

орган виконавчої влади з формування та забезпечення 

реалізації державної правової політики та центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію 

державної політики у сферах державної реєстрації актів 

цивільного стану, державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/22012900 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31115126011491 22012900 Плата за скорочення термінів надання послуг у сфері 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень і державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, а 

також плата за надання інших платних послуг, пов’язаних з 

такою державною реєстрацією

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/24060300 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31115115011491 24060300 Інші надходження

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/24062100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 33113331011491 24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/33010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31118101011491 33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/33010200 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31117113011491 33010200 Кошти від продажу прав на земельні ділянки 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та прав на земельні 

ділянки, які знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим

отг м. Помічна УК у Добров.р-н/отг м.Помiчна/41010100 37287143 Казначейство 

України (ЕАП)                                                                                                                                                                                                                                

899998 31118134011491 41010100 Реверсна дотація "  " 
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