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19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)134700,00 134700,00 7000,00

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 8000,00 8000,00 0,00

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 41500,00 41500,00 0,00

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 0,00 0,00 0,00

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 2692600,00 2692600,00 2692600,00

25010200 Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 21900,00 21900,00 21900,00

25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідного до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»200500,00 200500,00 200500,00

25010400 Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 2000,00 2000,00 2000,00

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

31030000 Кошти від відчуження майна, що належить Автономній Республіці Крим та майна, що перебуває в комунальній власності  568800,00 568800,00 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 Крим3300000,00 3300000,00 0,00

Усього (без врахування трансфертів) 6970000,00 6970000,00 2924000,00

Усього 6970000,00 6970000,00 2924000,00
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