
Код Показник

Виконано за 

звітний період 

(тис.грн.)

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 1 100 919,3

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 644 880,5

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 624 126,0

11020000 Податок на прибуток підприємств 20 754,6

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 42 321,8

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 36 122,2

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 4 113,1

13030000 Рентна плата за користування надрами 2 083,4

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 3,2

14040000 Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 79 653,4

16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 2,3

18000000 Місцеві податки і збори 334 061,3

18010000 Податок на  майно 197 023,8

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 182,7

18030000 Туристичний збір 118,6

18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності -109,6

18050000 Єдиний податок 136 845,8

20000000 Неподаткові надходження 59 564,3

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 17 949,0

21010000

Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що 

вилучається до відповідного бюджету, та дивіденди (дохід), нараховані на акції (частки, паї) господарських 

товариств, у статутних капіталах яких є державна або комунальна власність 832,8

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 16 396,1

21080000 Інші надходження 720,1

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 39 456,5

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 16 634,5

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном 20 353,8

22090000 Державне мито 2 426,2

22130000
Орендна плата за водні об'єкти (їх частини), що надаються в користування на умовах оренди місцевими 

адміністраціями та радами 42,0

24000000 Iншi неподаткові надходження 2 158,8

24030000
Надходження сум кредиторської та депонентської заборгованості підприємств, організацій та установ, 

щодо яких минув строк позовної давності 0,1

24060000 Інші надходження  2 158,7

30000000 Доходи від операцій з капіталом 75,3

31000000 Надходження від продажу основного капіталу 75,3

31010000

Кошти від реалізації скарбів, майна, одержаного державою або територіальною громадою в порядку 

спадкування чи дарування, безхазяйного майна, знахідок, а також валютних цінностей і грошових коштів, 

власники яких невідомі 73,3

31020000 Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 2,0

Разом власних доходів 1 160 558,8

40000000 Офіційні трансферти 2 048 719,6

41020000 Дотації 57 636,3

41030000 Субвенції 1 991 083,3

Всього доходів 3 209 278,4
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