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1 0000000 Податковi надходження 67J 72ll l79.0( 67-1 658 l79,(Xl 7() ()()0,()0 ().(Xl

1 1 000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збiльшення
ринковоТ BapTocTi

J1l 2{(ll)(Xl.(l( {l l 2{() ()()().()(l ().()( (

1,10,10000 Податок та збiр на доходи фiзичних осiб { l() 5()() (Xl().(X {l 5 ( (( ( ().(Xl ((

1 10,10100 Податок на доходи фiзичних осiб, що сплачуеться податковими агентами,
lз доходtв платника податку у виглядi заробiтноТ плати

364 0l2 200,0( 364 0l2 200.0( 0.0( ()()(

,l 1010200 Податок на доходи фiзичних осiб з грошового забезпечення, грошових
винагород та lнших виплат, одержаних вiйськовослуэкбовцями та
особами рядового i начальницького складу, що сплачуеться податковими
агентами

l2 000 000.0( l2 000 000.0с 00( 00(

.) l0400 Податок }{а доходи фiзичних осiб, що сплачуеться податковими агентами
lз доходiв tlлатl{ика tIодатку ittших нiж заробiтна плата

20 440 000.0( 20 440 0()0.0( 0.0(

1 1 01 0500 Ilодаток }ia доходи фiзичних осiб, tцо сплачуеться фiзичними особами за
резуrlьтатами рtчного декларування

l4 047 800.( l4 ()47 800.(х (( () ( (

,l 1020000 Податок на прибуток пiдприемств 7{(l ()()(l.(l( 7-1() ()(X).l)( ((

1 1 020200 Ilодаток на прибуrок пiлприемств та фiнансових установ комунальноТ
власностl

740 000,0( 74() ()(х).()( 0.0( 0.0(

,l3000c00 Рентна плата та плата за використання iнших природних pecypciB ll() ()()(1,0(l ll( 6 (х ().(l(

1 301 0000 Рентна плата за спецiальне використання лiсових pecypciB 77 ()0(),()( 77 (l()().(l( I

1 301 0200 [)eHltta ]Iлата за спецiальне використання лiсових pecypclB (KpiM рентноi
]IrIати за спецlаJlьне використаt{ня лiсових pecypciB в частинi деревини,
заготовrIе}iоТ в порядку рубок головного корисryвання)

77 000,0( 77 00().0( 0.( 00(

,l3030000 Рентна плата за корисryвання надрами загальнодержавноrо
значення

J (х)6,(х J (ll)(l.()( ( ((

1 30301 00 pettTtta плата за корисryва}lllя надрами для видобування iнttlих корисt{их
копаr,lиl| заr arlb}lолержавного зt{ачен}lя

3 006.0( ] ()06.(х 0.0( () (х

,l4000000 Внутрiшнi податки на товари та послуrи .l5 9()() ()(X).(Xl J59 ( ((
1 4020000 Акцизний податок з вироблених в YKpaTHi пiдакцизних ToBapiB

(продукцii)
{ ()(х) (l()().()(l -l( ( ( ((

,{l21900

.-,JаmБ

larlbtte 1()0() ()()0.(х 4 ()()() ()(х) ()( 0.(

Акцизний податок з ввезених на митну територiю УкраТни
пiдакцизних ToBapiB (продукцii)

l() ()()() lXX).(l(1 l( l( ( l ().(х (

1 40з 1 900 I lальне l0 000 000,0с l0 0(х) ()(х).()( 0.0( () ( (

1 4040000 Акцизний податок з реалiзацiТ суб'епами rосподарювання
роздрiбноТ торгiвлi пiдакцизних ToBapiB

зI 90(l ()00,00 Jl 9(х) ()()(l.(Xl ( ().()(

1 8000000 Мiсцовi податки та збори, l,цо сплачуються (перераховуються) згiдно
з Податковим кодексом УкраТни

2l7 {3li | 73.(Xl 2l7 43lt l73,00 ().()(

1 801 0000 Податок на майно l ()2 38lt l73,0(l l ()2 зllti l73,(Xl ().()(

1 801 01 00 []олаток l{a нерухоме майно. вiлмiнне вiд земелыlоТлiлянки, сплачеttий
юриличними особами, якi е власltиками об'ектiв жигловоi HepyxoMocTi

600 000.0( 600 0()0,0( () ( ( 0.0(

1в0,10200 Ilодаток tla нерухоме майttо, вlдмiнне вiд земелыtоТ лiлянки, сплачений
фiзичними особами, якi е вrlасникам1,1 об'ектiв житловоТ HepyxoMocTi

2 000 000.0( 2 000 000.0( 0.0( ()((

1 в01 0300 Ilолаток }{а }lepyxoмe майно, вiдмiнltе вiл зсмелыtоТдiлянки, сплачений
фiзичними особами, якi е власltиками об'ектiв нежитловоТ HepyxoMocTi

2 300 000.0( 2 300 000.0( 0.0( ()(

1 в01 0400 Ilодаток }|а }lepvxofule майно, вiдмiнне tsiд земель}lоТ дiлянки, сплачений
юридич}lими особами, якi е власниками об'еrгiв tlежитлоtзоТ ltepyxoMocTl

20 000 000.0с 20 000 ()00 0( ().( )( 0 ()(

1 в01 0500 3емеllьний rlодаток з юридичних осiб 50 88tt l73,0( 50 tttttl l 7_].0( (( () ()(

1 в01 0600 Ореltлrtа пrIата з lоридич}{их осiб 2l 600 U()0.0c 2l 600 0(,0.0( ()( ().(х

1 в0 1 0700 Земелыtий податок з фiзичних осiб l 400 000.0с l 400 000.0( 0.0( ().()(

1 в01 0900 Орендна nllaтa з фiзичних осiб 2 400 000.0с 2 400 000.0( 0(( (l_(X

,1801 1000 I'раttспортttий полаток з фiзичних осiб 520 000,00 520 000.0с () (х

1в011100 -Т'раttсrtортttий 
полаток з юриличl{их осiб 680 000.00 680 000.0( ( ()(

5



1 в020^00 3бiр за м]сця мя паркування транспортних засобiв 35() (l()(l.(X 35l) ()()().()l (.(( ( ). (l(

,1в020100 3бiр за мlсця для паркування транспортних засобiв, сплачений
юридичними особами

350 000.0( 350 000.0( 0,0( 0,0(

1 8030000 Туристичний збiр 2 7(х) 0{)l),()( 2 7l)(l (Xlt).()( ( (((

1 в0301 00 Туристи.tний збiр, сплачений юридичними особами 2 696 000,0( 2 696 000,0( 0.()( 0.0(

1 8030200 Туристичний збiр, сплачений фlзичними особами 4 000.0( 4 000,0t ().( ((

1 8050000 единий податок l l2 (Xl(l (l()(l,()( l l2 (х)() ()(X),(l( ( ). ()(

1 в050300 единий податок з юридичних осiб l4 200 000.0( l4 200 000.0( 00( 0.0(

1 в050400 елиний податок з фiзичних осiб 97 tl00 000.0( 97 800 000.0( 0.0( 0,0(

1 9000000 lншi податки та збори 7() ()(х).(х (l.(X 7(l 0(х).()( (

,19010000 Еколоr]чний податок 70 0()().()( ( 1l ( ,()(

1 901 01 00 Екологiчний податок, який справляеться за викиди в атмосферне повiтря
забруднюючих речовин стацiонарними джерелами забруднення (за
ви1.1ятком викидiв s атмосферне повiтря двоокису вуглецю)

65 000.0( 0,0( 65 000.0( ( ()

1 901 0300 налходження вiл розмiщення вiдходiв у спецiалыtо вiдведених для цього
мtсцях чи на об'ектах, KpiM розмiщення окремих видiв вiдходiв як
вторинноТ сировини

5 000.()( 0.0( 5 000.0( () ()(

20000000 Неподатковi надходження l(l 9 (( J ll2 12 27ll0lXl,()(l (

2,1000000 Щоходи вiд власностi та пiдприемницькоТ дiяльностi 35() (X)().()(I 27() ()()(l.()(] li( ( ( ( ( (

2,t 010000 Частина чистого прибутку (доходу) державних або комунальних
унiтарних пiдприемств та Тх об'еднань, що вилучасться до
вiдповiдноrо бюдlкеry, та дивiденди (дохiд), HapaxoBaHi на акцiТ
(частки) господарських товариств, у стаryтних капiталах яких G

дерц!авна або комунальна власнiсть

2() lX)(),()() 2() (l(l(l.()(l ( (.|)(

1 01 0300 частиltа чистого прибрку (аоходу; комунальних унiтарних пiдприемств та
Тх об'елнань, tло вилучаеться до вiдповiдного мiсцевого бюджеry

20 000.0( 20 000.0( 0(х (

21 080000 lншi надходження 25() ()()(l.(X 25(l (XXl,(l( ( .( (

21 081 1 00 Аglмiнiстративнi штраФи та iншi санкцiТ 250 0()0.0( 250 000.0( () ( ( 0.0(

21 1 
,l0000 Надходження коштiв вiд вiдшкодування втрат

с ]льськогосподарського i лiсоrосподарського виробн и цтва
lJ (((( (( lt (((( (

22000000 Адмiнiстративнi збори та платежi, доходи вiд некомерцiйноТ
rос подарськоТ дiяльностi

3 29() (X}(l.(l(l 3 29() ()()(l.()(] (l (

2201 0000 Плата за надання адмiнiстративних послуr 2 Jl(l ()l)(l.()(1 2 J{() ()()().(ltl ( (( ( ((

2201 0з00 Ддмiнiстративний збiр за провелення державноТ реестрацiТ юридичних
осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань

l80 000.0( l80 00().0( (

22012500 ['Iлата за нада}{ня iнших алмiнiстративних послуг 2 l00 000,0( 2 |00 000.0( ,()( )((

22012600 Адмiнiстративний збiр за державну реестрацlю речових прав на нерухом€
майно та Тх обтяжень

45 000,0с 45 000.0( 0.0( ( ()(

22о129оо Ilлата за скороче[tня TepMiHiB надання послуг у сферiдержавноТ
реестрацiТ речових rlpaв }ia нерухоме майно та Тх обтяжень iдержавноi
peccTpatliT юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських
формувань, а також плата за надання iнших платних послуr, пов'язаl'{их з
такою державцою реестрацiею

l5 000.0( l5 000.0( 00( () ()(

rгJ0000 Надходження вiд орендноТ плати за корисryвання цiлiсним
майновим комIIлоксом та iншим державним майном

tt()() ()(X).()(l li()l) (l(X).(X] (( (

220в0400 надходженttя вiд оренднот плати за корисryвання майновим комплексом
та iншим майном, що перебувае в комунальнiй власностi

800 000,0с 800 000.0с с),()( ().0(

22090000 flержавне мито l5() (XX).(l( l 5(l ()()(l.(Xl ( ( .( (

220901 00 /,lержавне мито, цlо спrtачусться за мiсцем розгляду та оформленttя
докумеttгiв, у тому чисlti за оформrtеtttlя локументiв на спадщиltу i

дарува}lня

l20 000.()( l20 0()0.0( ()0( (

22090400 f|ержавlrе мито, пов'язане з вилачею та оформлен}lям закордонних
nacllopTiB (посвiдок) та паспортiв громадяtr УкраТни

]0 000.0( 30 000.0( 0.0( ((

24000000 lхшi неподатковi надходження -l5l) ()()(),(l( 26(l ()(l(l.(l( l 9(l (llX}.()( (((
24060000 lншi надходження {5() (X)(l.(l( 26 (( ( l9() (хх).()(]

24060300 lttцli налходження 260 000.0( 260 0()0.0( () (х (

240621 00 грошовi стягнення за шкоду, заподiяну порушенням законодавства про
oxopo},ly навкоrlишнього rIриродноtо середовища внаслiдок господарськоl'
та iншоТ дiяльностi

l90 000.( 0,0( l9() ()()0.()(] 0.0(

25000000 Власнi надходження бюджотних установ I2 (l00 0()(),(х1 (( l2 (l()(l (X)0.(XI (

2501 0000 Надходх<ення вiд плати за послуги, lцо надаються бюджетними
установами згiдно iз законодавством

l 2 0()(l ()(l(),(l(] ( 12 ( ( (

2501 01 00 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згiдно з Тх

основною дlяльнlстю
l2 000 000,0( 0.0( l2 000 000.0( () ()(

30000000 !оходи вaд операцiй з капiталом 2 52() (X)0,(l(1 2() (X)(),(Xl 2 5l)() ()()0.(Xl 25( ( ( (

3,t 000000 Надходження вiд продажу основного капiталу 2() (l()().(X 2(l (Xlll.()(] (). ( )(



3,t0,10000 Кошти вiд реалiзацiТ скарбiв, майна, одержаного державою або
територiальною rромадою в порядку спадкування чи дарування,
безхазяйного майна, знахiдок, а також валютних цiнностей i

грошових коштiв, власники яких невiдомi

2() ()()(l.(X] 2ll ()(X1.1)( ().(х (.((

310,10200 Кошти вiд реалiзацiТ безхазяйного майна, знахiдок, спадкового майна,
майна, одержаного територiаllьною громадою в порядку спадкування чи

дарування, а також валютнl цlнностl l грошовl кошти, власники яких
невlдомl

20 000.0с 20 000,0( 0,00 0.0с

33000000 Кошти вiд продажу землi i нематерiальних аlстивiв 2 5()() (ll)(l,(X (l.(X 2 5(х) ()()().(х] 2 5()() ()()().(х

3301 0000 Кошти вiд продажу землi 2 5()() (хх).(х] 0.(х 2 500 0(х).(х] 2 5(l(l (l(Xl.()(l

3301 01 00 Кошти вiд продажу земельних дiлянок несlльськогосподарського
призначення, що перебувають у лержавнiй або комунальнiй власностi, та
земельних дlлянок, якl знахоляться па територiТ АвтономноТ Республiки
Крим

2 500 000,0с 0,0( 2 500 000.0с 2 500 000,0(

50000000 Цiльовi фонди 92()(х)0.0(] ( .()( 92(l (х)().()(] ().()(l

501 1 0000 Щiльовi фонди, yTBopeHi Верховною Радою АвтономноТ Республiки
Крим, органами мlсцевого самоврядування та мlсцевими органами
виконавчоl влади

92()()(х).()(] (),(х 92() (Xl().()(] (((

усього дохолiв
(без урахуванtlя мiжбюджетtlltх трансфертiв)

69{ 25tl l79.00 б7tl {9li l79.(X1 l5 7(t() (XXl.(X 25(х (

40000000 Офiцiйнi трансферти 2 lJ 5J{ з l3,(Xl I65 7()7 337,()(l {lt llJб 97(l,()( -ltt ltJ(l 97(l.(l(

41 000000 Вiд органiв державноrо управлiння 2 lJ 5{] J IJ.()( l65 7(l7 3]7,(Xl {tt ttJ(l 976,(l( {ll ,lJб 976.(х

4,t030000 Субвенцii з державноrо бюджеry мiсцевим бюджетам l32 97J 9()l).()( lJ2 97J 9(l(l.()(l ( (

41 033900 Освiтня субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам l 27 43з 900,0( l27 43з 900.0( 0,0( (0(

034500 Субвенцiя з державного бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйснення
заходiв щоло соцiаль}{о-економiчного розвитку окремих територiй

5 540 000,0с 540 000.( 0.0( 0.()(

41 040000 flотацiТ з мiсцевих бюджетiв iнцlим мiсцевим бюджетам { 937 I0().(X] J 9J7 I()().(X ((

41 040200 Дотацiя з мiсцевого бюджеry на здiйснення переданих з державного
бюджеry видаткiв з утримаt{ня заклалiв освiти та охорони здоров'я за
рахунок вiдповiдноТ додатковоТ дотацiТ з державного бюджеry

.l 937 |00.0с 4 937 l00.0( 0,0с () ()(

41 050000 СубвенцiТ з мiсцевих бюджетiв iншим мiсцевим бюджетам 7(l 633 J I3.(Xl 2,7 
,796 

J37.()(] Jtl tl.}6 976.(хl Jtt ll36 976.()(l

4105,1000 Субвенuiя з мiсцевого бюджеry на здiйснення переданих видаткiв у сферi
освiти за рахунок коштiв ocBiTHboT субвенцiТ

2 259 025,0с 2 259 025.(х (). )( () (х

41051200 субвенцiя з мiсцевого бюджеry на надання державнот пiдтримки особам
з особливими освiтнiми потребами за рахунок вiдповiдноТ субвенцiТ з

державного бюджеry

667 669.0с 667 669.()( ().0(] () ()(

41 05,1400 Субвенцiя з мiсцевого бюджеry на забезпечення якiсноI, сучасноТ та
лосryпноi'заrальноТ середньоТ освiти кНова украТнська школа)) за
paxyltoK вiдповiдноТ субвенцiТ з лержавного бюджеry

l 2 lб 433,0( l 2lб .l_] j.()( 0.0( () (х

4105,1700 субвеttцiя з мiсцевого бюджеry за рахунок залицlку кошlтiв субвенцiт lra
tlалаt{ня державноi lliдтримки особам з особливими освiтltiми потребами,
цlо утворився }ta початок бюджетtlого перlоду

327 б l0.0( 327 б l0.0( (). ( )( () 0(

41 053900 lнuli субвенцif з мiсцевого бюджеry 70 826 276.0с 2 989 300.0с 4t{ tt_]6 97(l.()( .18 8]6 976.0(

41 055000 Субвенцiя з мiсцевого бюджеry на здiйснення пiдтримки окремих
закладiв та заходiв у системi охорони здоров'я за рахунок вiдповiдноi
субвенцiТ з державного бюджеry

l 336 300,0с I ]36 300,0( 0.0( 0х

\ разопl jloxoiliB 9()lt lt()2-192.(Xl tt{J 2(l5 5l(l.()(j 6] 59(l 976,('(l 5l 336 97(l.t)(l

CeKpe,l,alr / А.В. Чс-.llt.llо
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