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10000000 Податкові надходження  7317100,00 11415808,24 156,02 %

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості  3824000,00 5045562,09 131,94 %

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3824000,00 5038436,09 131,76 %

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати

3573000,00 4848041,21 135,69 %

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата

175000,00 117738,90 67,28 %

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

декларування

76000,00 72655,98 95,60 %

11020000 Податок на прибуток підприємств  0,00 7126,00 0,00 %

11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 0,00 7126,00 0,00 %

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 530000,00 1533116,85 289,27 %

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 530000,00 1527336,60 288,18 %

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування

20000,00 35433,82 177,17 %

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)

510000,00 1491902,78 292,53 %

13030000 Рентна плата за користування надрами 0,00 5780,25 0,00 %

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин 

загальнодержавного значення

0,00 5780,25 0,00 %

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  155000,00 1426320,01 920,21 %

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (продукції) 0,00 298242,45 0,00 %

14021900 Пальне 0,00 298242,45 0,00 %

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(продукції) 

0,00 964219,95 0,00 %

14031900 Пальне 0,00 964219,95 0,00 %

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів

155000,00 163857,61 105,71 %

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів

155000,00 163857,61 105,71 %

18000000 Місцеві податки 2808100,00 3410809,29 121,46 %

18010000 Податок на майно 1155100,00 1341527,30 116,14 %

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової нерухомості

10000,00 13337,07 133,37 %

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів житлової нерухомості

6000,00 7836,28 130,60 %

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

9000,00 0,00 0,00 %

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  юридичними особами, 

які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

201000,00 295904,76 147,22 %

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 370000,00 326373,39 88,21 %

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 420000,00 554108,85 131,93 %

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 44000,00 67820,45 154,14 %
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18010900 Орендна плата з фізичних осіб 95000,00 76146,50 80,15 %

18011100 Транспортний податок з юридичних осіб 100,00 0,00 0,00 %

18030000 Туристичний збір 0,00 0,00 0,00 %

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 0,00 0,00 0,00 %

18050000 Єдиний податок  1653000,00 2069281,99 125,18 %

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 63000,00 85510,20 135,73 %

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1500000,00 1795265,72 119,68 %

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків

90000,00 188506,07 209,45 %

20000000 Неподаткові надходження  80950,00 27802,75 34,35 %

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності  2600,00 340,00 13,08 %

21080000 Інші надходження  2600,00 340,00 13,08 %

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 2600,00 340,00 13,08 %

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 78350,00 25794,70 32,92 %

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 78300,00 25747,30 32,88 %

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 3300,00 1917,30 58,10 %
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22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 75000,00 23830,00 31,77 %

22090000 Державне мито  50,00 47,40 94,80 %

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за 

оформлення документів на спадщину і дарування  

50,00 47,40 94,80 %

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 1668,05 0,00 %

24060000 Інші надходження  0,00 1668,05 0,00 %

24060300 Інші надходження  0,00 1668,05 0,00 %

40000000 Офіційні трансферти  10398506,00 10515306,00 101,12 %

41000000 Від органів державного управління  10398506,00 10515306,00 101,12 %

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2101800,00 2101800,00 100,00 %

41020100 Базова дотація 2101800,00 2101800,00 100,00 %

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 7863600,00 7980400,00 101,49 %

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 5866400,00 5983200,00 101,99 %

41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 1997200,00 1997200,00 100,00 %

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 404670,00 404670,00 100,00 %

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

404670,00 404670,00 100,00 %

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 28436,00 28436,00 100,00 %

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

12396,00 12396,00 100,00 %

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 16040,00 16040,00 100,00 %

7398050,00 11443610,99 154,68 %

17796556,00 21958916,99 123,39 %
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10000000 Податкові надходження  110000,00 109188,79 99,26 %

19000000 Інші податки та збори 110000,00 109188,79 99,26 %

19010000 Екологічний податок 110000,00 109188,79 99,26 %

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю)

25000,00 15230,24 60,92 %

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, 

крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

85000,00 93958,55 110,54 %

20000000 Неподаткові надходження  1666117,00 278202,91 16,70 %

24000000 Інші неподаткові надходження  0,00 15679,81 0,00 %

24060000 Інші надходження  0,00 15679,81 0,00 %

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього 

природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,00 15679,81 0,00 %

25000000 Власні надходження бюджетних установ  1666117,00 262523,10 15,76 %

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із 

законодавством 

1666117,00 258213,10 15,50 %

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 1659817,00 256693,07 15,47 %

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України 

«Про оренду державного та комунального майна»

6300,00 1520,03 24,13 %

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ  0,00 4310,00 0,00 %

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 4310,00 0,00 %

30000000 Доходи від операцій з капіталом  0,00 20713,88 0,00 %

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 20713,88 0,00 %

33010000 Кошти від продажу землі  0,00 20713,88 0,00 %

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

0,00 20713,88 0,00 %

50000000 Цільові фонди  2400,00 3689,28 153,72 %

50000000 Цільові фонди  2400,00 3689,28 153,72 %

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

2400,00 3689,28 153,72 %

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  

2400,00 3689,28 153,72 %

1778517,00 411794,86 23,15 %

1778517,00 411794,86 23,15 %
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