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

6500000,00 6500000,00 7533866,27 1033866,27 115.91

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 3000000,00 3000000,00 3123947,12 123947,12 104.13

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування 130000,00 130000,00 97606,56 -32393,44 75.08

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ
комунальної власності 0,00 0,00 348,12 348,12 0.00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)

14000,00 14000,00 20248,62 6248,62 144.63

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування
корисних копалин загальнодержавного значення 0,00 0,00 171,18 171,18 0.00

14021900 Пальне 260000,00 260000,00 253730,42 -6269,58 97.59
14031900 Пальне 1200000,00 1200000,00 886306,81 -313693,19 73.86

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 100000,00 100000,00 97401,13 -2598,87 97.40

18010300
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

35000,00 35000,00 20530,57 -14469,43 58.66

18010400
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений  юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

230000,00 230000,00 232782,66 2782,66 101.21

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 310000,00 310000,00 322387,53 12387,53 104.00
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 1500000,00 1500000,00 1623809,29 123809,29 108.25
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 240000,00 240000,00 220923,92 -19076,08 92.05
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 170000,00 170000,00 206461,17 36461,17 121.45
18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 0,00 0,00 172,00 172,00 0.00
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18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1100000,00 1100000,00 1337595,66 237595,66 121.60

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у
яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків

2300000,00 2300000,00 1625938,25 -674061,75 70.69

21081500
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв
та тютюнових виробів

6000,00 6000,00 0,00 -6000,00 0.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 5000,00 5000,00 2192,73 -2807,27 43.85

22080400
Надходження від орендної плати за користування цілісним
майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в
комунальній власності

0,00 0,00 3210,00 3210,00 0.00

22090100
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування

0,00 0,00 506,70 506,70 0.00

22090200 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,00 0,00 17,00 17,00 0.00
24060300 Інші надходження 0,00 0,00 48000,00 48000,00 0.00

24062200

Кошти за шкоду, що заподіяна на земельних ділянках
державної та комунальної власності, які не надані у
користування та не передані у власність, внаслідок їх
самовільного зайняття, використання не за цільовим
призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару
ґрунту) без спеціального дозволу відшкодування збитків за
погіршення якості ґрунтового покриву тощо та за неодержання
доходів у зв`язку з тимчасовим невикористанням земельних
ділянок

0,00 0,00 15250,00 15250,00 0.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 9306200,00 9482900,00 9482900,00 0,00 100.00

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 630600,00 630600,00 630600,00 0,00 100.00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

921000,00 921000,00 921000,00 0,00 100.00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова
українська школа» за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

0,00 190379,00 190276,00 -103,00 99.95

41053000

Субвенція з місцевого бюджету на проведення виборів
депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів, за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 0,00 563614,00 534170,94 -29443,06 94.78

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 98000,00 98000,00 0,00 100.00
Усього (без врахування трансфертів) 17100000,00 17100000,00 17673403,71 573403,71 103.35



Усього 27957800,00 28986493,00 29530350,65 543857,65 101.88
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