
Код
обл. Населений пункт Отримувач

Код 
отримувача
(ЄДРПОУ)

Банк отримувача Номер рахунку (IBAN) Код класифікації 
доходів бюджету Найменування коду класифікації доходів бюджету Наявність відомчої ознаки

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/11010100 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA578999980333109340000011493 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку у 
вигляді заробітної плати

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/11010200 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA448999980333129346000011493 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

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/11010400 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA938999980333149342000011493 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
податковими агентами, із доходів платника податку 
інших ніж заробітна плата

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/11010500 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA878999980333179341000011493 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 
декларування

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/11010501 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA288999980333179338000011493 11010501 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами, які не підлягають обов’язковому 
декларуванню

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/13010100 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA848999980333179354000011493 13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових 
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку 
рубок головного користування

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/13030100 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA518999980333109366000011493 13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 
корисних копалин загальнодержавного значення

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/14021900 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA328999980333189344000011493 14021900 Пальне "00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/19010100 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA038999980333129362000011493 19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в 
атмосферне повітря забруднюючих речовин 
стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/19010200 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA338999980333199363000011493 19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 
безпосередньо у водні об'єкти 

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/19010300 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA398999980333169364000011493 19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 
відведених для цього місцях чи на об'єктах, крім 
розміщення окремих видів відходів як вторинної 
сировини 

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/19050300 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA058999980333119330000011493 19050300 Надходження від сплати збору за забруднення 
навколишнього природного середовища фізичними 
особами

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

11 Дмитрівська сільська отг Знам`ян.УК/отг с.Дмитрiвка/24062100 38011312 Казначейство 
України(ел. адм. 

подат.)                                                                                                                                                                                                                     

UA358999980333189331000011493 24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 
законодавства про охорону навколишнього природного 
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

"00" Без деталізації за відомчою ознакою 

Реквізити рахунків 
для обліку доходів державного бюджету, які будуть діяти з 03.01.2020 


