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1 2 3
10000000 Податкові надходження 974 151 300

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 938 192 300
11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 905 692 300
11020000 Податок на прибуток підприємств 32 500 000

11020200 В тому числі:
податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності

2 000 000

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 35 959 000
13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 13 450 000
13030000 Рентна плата за користування надрами 22 508 000

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування корисних копалин загальнодержавного значення 6 200 000

13030700 Рентна плата за користування надрами для видобування нафти 14 328 000
13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 1 608 000
13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату 372 000
13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 1 000
13070200 Плата за спеціальне використання рибних та інших водних ресурсів 1 000

20000000 Неподаткові надходження 34 728 700
21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 10 293 000

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

223 000

21010300 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до
бюджету 223 000

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 10 000 000
21080000 Інші надходження 70 000
21080500 Інші надходження 70 000
22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 23 835 700
22010000 Плата за надання адміністративних послуг 19 283 500

22010200
Плата за ліцензії на певні види господарської діяльності та сертифікати, що видаються Радою міністрів
Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад і місцевими органами виконавчої
влади

22 300

22010500 Плата за ліцензії на виробництво спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та
тютюнових виробів 3 900

22011000 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 2 000 000

22011100 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами 14 800 000

22011800 Плата за ліцензії та сертифікати, що сплачується ліцензіатами за місцем здійснення діяльності 1 410 000
22013100 Плата за ліцензії на виробництво пального 2 300
22013200 Плата за ліцензії на право оптової торгівлі пальним 490 000
22013300 Плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі пальним 440 000
22013400 Плата за ліцензії на право зберігання пального 115 000

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

152 200

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим
державним майном 4 400 000
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Загальний фондКод Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету

22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що у
комунальній власності 4 400 000

24000000 Інші неподаткові надходження 600 000
24060300 Інші надходження 600 000

Усього доходів (без урахування міжбюджетних трансфертів) 1 008 880 000
40000000 Офіційні трансферти 752 618 100

41000000 Від органів державного управління 752 618 100
41020000 Дотації 313 408 500
41020100 Базова дотація 59 539 900,0

41020200 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного
бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я 253 868 600,0

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 438 476 000

41031800
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток системи екстреної медичної допомоги

34 102 700,0

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 153 427 100,0
41034200 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 206 353 600,0

41034400
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання
житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, та
забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, осіб з їх числа

34 201 800,0

41035400 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими освітніми потребами 10 390 800,0

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 733 600

41053300 Субвенція з місцевого бюджету на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних
наслідків діяльності об'єктів спільного користування (з Черкаського обласного бюджету) 733 600

Всього доходів 1 761 498 100

2


