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11010100
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 8440000,00 3516666,00 6348510,65 2831844,65 180.53

11010400
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими
агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 4160480,00 1755203,00 980218,02 -774984,98 55.85

11010500
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування 132400,00 55859,00 39143,56 -16715,44 70.08

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)

23755,00 10023,00 4674,78 -5348,22 46.64

13030100
Рентна плата за користування надрами для видобування інших
корисних копалин загальнодержавного значення 100,00 27,00 26,05 -0,95 96.48

13040100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних
копалин місцевого значення 30000,00 12656,00 7940,00 -4716,00 62.74

14021900 Пальне 60000,00 30000,00 135975,94 105975,94 453.25
14031900 Пальне 240000,00 102000,00 461799,99 359799,99 452.75

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів 147000,00 73500,00 84867,00 11367,00 115.47

18010200

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

0,00 0,00 10,00 10,00 0.00

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

22000,00 200,00 13718,88 13518,88 6859.44

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

265640,00 112069,00 180891,44 68822,44 161.41

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 459900,00 204231,00 250307,37 46076,37 122.56
18010600 Орендна плата з юридичних осіб 3972487,00 1902544,00 2215226,80 312682,80 116.43
18010700 Земельний податок з фізичних осіб 555000,00 29900,00 1043,83 -28856,17 3.49
18010900 Орендна плата з фізичних осіб 816270,00 197400,00 165483,61 -31916,39 83.83
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 2032028,00 1016012,00 1030859,99 14847,99 101.46
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18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких
частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній
податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків 3230070,00 1615038,00 1163762,33 -451275,67 72.06

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 0,00 4709,00 4709,00 0.00
22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3145,00 1550,00 5383,28 3833,28 347.31

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно та їх обтяжень 300000,00 150000,00 139040,68 -10959,32 92.69

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 14,14 14,14 0.00

22090200,00 Державне мито, не віднесене до інших категорій 0,00 0,00 17,00 17,00 0.00

22130000

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

1139,00 569,00 0,00 -569,00 0.00

24060300 Інші надходження 0,00 0,00 10010,00 10010,00 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 13872,00 13872,00 0.00

41020100 Базова дотація 3929200,00 1964400,00 1964400,00 0,00 100.00
41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 19558700,00 11315100,00 11315100,00 0,00 100.00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 0,00 847000,00 847000,00 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 789300,00 394650,00 394650,00 0,00 100.00

41051200
Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки
особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

4784,00 7994,00 4784,00 -3210,00 59.84

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 41007,00 37758,35 11816,00 -25942,35 31.29



41055000
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров`я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

135670,00 135670,00 135670,00 0,00 100.00

Усього (без врахування трансфертів) 24891414,00 10785447,00 13257506,34 2472059,34 122.92

Усього 49350075,00 25488019,35 27930926,34 2442906,99 109.58
Начальник фінансового відділу                                                                  Катерина БІЛИК


