
Код Показник

Виконано за 

звітний період 

(тис.грн.)

ДОХОДИ ЗАГАЛЬНОГО ФОНДУ

10000000 Податкові надходження 496 301,0

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 289 994,7

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 289 030,5

11020000 Податок на прибуток підприємств 964,2

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 8 581,1

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 4 909,4

13020000 Рентна плата за спеціальне використання води 267,5

13030000 Рентна плата за користування надрами 3 404,0

13070000 Плата за використання інших природних ресурсів 0,3

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги  12 690,1

14040000
Акцизний податок з реалізації суб'єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 12 690,1

16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 0,5

18000000 Місцеві податки і збори 185 034,6

18010000 Податок на  майно 77 398,5

18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 73,3

18030000 Туристичний збір 85,2

18050000 Єдиний податок 107 477,7

20000000 Неподаткові надходження 15 010,8

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 578,6

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 12,6

21050000 Плата за розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів 217,0

21080000 Інші надходження 349,0

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності
12 794,0

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 7 780,6

22080000
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим державним майном 4 887,2

22090000 Державне мито 116,4

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 9,7

24000000 Iншi неподаткові надходження 1 638,2

24060000 Інші надходження  1 638,2

Разом власних доходів 511 311,8

40000000 Офіційні трансферти 302 882,7

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 42 378,2

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 260 504,5

Всього доходів 814 194,5
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